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বর্ষসূচী 

৬৫-তম বর্ষ 

( ১৩৬৯-মাঘ হইতে ১৩৭০-পৌষ ) 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িবোধত 

সম্পাদক 

স্বামী নিরাময়ানন্দ - -.-- 
১৯ 

সি 

ন্ দং পি ? 

রত রা ১৯ ৰ ৫:0৮ ৯১০ 

উদ্বোধন কাষধালয় . '. ১4,05:1* ৯৮ উট 

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাত। ৩ 

ব্লািক মুল্য ৫'৫০ প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প. 
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টোল উ০ 

প্ীঅকিঞ্চন মুখোপাধ্যায় 

ব্রন্মচারিণী অনীতা৷ 

শ্রীঅপূর্বকৃ্ণ ভট্টাচার্য 

স্বামী অর্জজানন্দ 

প্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ 

শ্রীঅমূল্যনাথ চক্রবর্তী 
শ্ীঅমূল্যতূষণ সেন 

প্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস 

শ্রীমতী অরুণাদেবী হালদার 

আ্রকালিদাস রায় 

প্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 

শ্রীকুমুদ্ব রঞ্জন মল্লিক 
ঞ্রীকৈলাসচন্দ্র কর 

্রক্ষিতীশচন্ত্র চৌধুরী 
জক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 

স্বামী গুণাতীতানন্দ 

শ্রগোপেশচন্ত্র দত্ত 

«গৌতম, 

বিষয় 

শতাব্দীর নমস্কার 

বুদ্ধদেব ও স্বামীজী 
আত্মজিজ্ঞাসা ( কবিত1 ) 

মনোদর্শন (এ) 

নিবেদিতা (এ) 
শিক্ষা £ স্বামীজীর দৃিতে 
শ্রত্রীমায়ের কথা 

পৃজা-তত্তব 
বিবেকানন্দ-বন্দন1! ( কবিতা) 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। 

১৩২ 

২০ রর 

১৫২ 

২১১ 

&৪৫ 

১৬৪: 

৬০২ 

৫৪৩ 

৮৫ 

১৫৩, ২৭৩, ২৯৭১ ৩৫৩, ৪০৯১ ৪৭৬, ৬৩৫, ৬৬৩ 

জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ 
৩৭২, ৪৩৩১ ৫৬১১ ৬৩০১ 

লেনিনগ্রাদের চিঠি 
আপনার জন ( কৰিত1) 

শতাব্দীর নমস্কার 

উদ্বোধন ( কবিত ) 

শ্রীরামকঞ্চের শিক্ষায় সমন্বয় ও সামঞ্জস্য 

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃত **" 

নাসদীয় স্ক্ত (মূল ও ব্যাখ্য। ) 

শ্রীজ্ঞানেশ্বরের “অমুতাহ্ৃভব' ৩২১, 

৬৭৯ 

৬৭৩ 

১৯ 

১৯৯ 

৪৭২ 
২০৭ 
৩১ 

৫০৯ 
৩৪৪ 

(অন্গবাদ) ৪১৬, ৫৫৮) ৬১৪ 

শ্ীবুদ্ধন্তো ্রমূ রি 
স্বামীজী £ আনন্ব-মুর্তি ( কৰিত1) 
শতাব্ধীর বিবেকানন্দ (এ) 

প্রীমৎগ্বামিবিবেকানন্দ-প্রশস্তিঃ 

২৩৩ 

৪7 

৬৫৩ 



শ্রীজ্যোতির্ষয়ী দেবী 

প্রীতারকনাথ ঘোষ 

শ্রতারাপদ ভট্টাচার্য 

আদিলীপকুমার রায় 

দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী 
শ্রীদেবব্রত চৌধুরী 
শ্রীধনঞ্জয়কুমার নাথ 
স্বামী ধীরেশানন্দ 

শ্রীনগেন্্রনাথ গুহঠাকুরত! 
ঞ্ীনচিকেত। ভরদ্বাজ 

প্রীনবগোপাল সিংহ 

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীনরেন্দ্রভূষণ পর্বত 
শ্রীমতী নলিনীবাল। বন্ধ 

স্বামী নিখিলানন্দ 

শীনিধুগোপাল পাল 
ভগিনী নিবেদিতা *** 

স্বায়ী নির্বাপানন্ন 

৬৪তম বর্ষ] বর্ষস্থচী-উদ্বোধন 

লেখক লে্টিকা বিষয় 

স্বামী চ্ডিকানন্দ শি তা বিবেকানন্দ-সঙ্গীত (স্বরলিপি-সহ) ৫&, 

| মাতৃদর্গীত (এ) 

শ্রীচি&. "গোস্বামী সর..রী ভাষণ £ সংস্কতের দাবি ** 

শ্রীজগদিন্্র বন্ধ প্রম পুরুষ ( কবিতা) 

বিবেকানন্দ (এ) 

প্ীজয়দেব চট্টোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাঙালী 

শ্রীজিতেন্ত্রনাথ শাস্ত্রী বিবেকানন্দ-গুণকীর্তনম্ 

স্বামী জীবানদ্দ ও স্বামীজীর সন্গিধানে 

শ্রকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭৭) ৪২২, ৪৯৮১ ৫৬৬১ ৬১৮) 

বিবেকানন্দ ( কবিত1 ) 

বাংল সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ 

লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত 

বিবেকানন্-বন্দনা ( কবিতা ) 

অবশ (এ) 

কবি বিবেকানন্দ ২১২) ২৪৯) 

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা 

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ ৮ 

স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ 

পয়ল। জাহআরি 

বিশুদ্ধানন্দ-স্বৃতি 

আত্মবিশ্বাস ( কবিত1) 

আরতি নয়, অরাতি-জয় (কবিতা) 
তথাগত (কবিতা ) 

মা (এ ) 

স্বামীজী বিবেকানন্দ (এ) 

শ্রীশ্ীমহারাজের পুণ্যস্থৃতি 

বিশ্ববিজয়ী বিপ্লবী তুমি (কবিতা ) 
স্বামী বিবেকানন্দ £ জীবন ও বাণী 

(বন্তৃতার অনুবাদ ) 
মহা প্রভু শ্রীচৈতন্ত ও মধ্যযুগীয় প্রাণচেতন! 

আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী 

( অনুবাদ £ স্বামী হিরগ্য়ানন্দ ) 

ব্রন্ম নন্দ-প্রসঙ্রে চর 

৪৩৮) 

৭৩৪ 

ত/০ 

পৃষ্ঠ! 

৬৫৫ 

৫৯৩ 

২৪৩ 

শিং. 

১৯৩ 

৩৬৭ 

৬৭৬ 

৩১৭ 

৬২৯ 

৫৫২. 

২৭২ 

৫১৬ 

৬৫৩ 

৫২১ 

২৯৪ 

৪১৮ 

৪৫৯ 

১৪ 



লেখক"লে খিক! 

স্বামী নির্বেদানন্দ 

ীনির্মল রায় 

ভীপঞ্চানন ঘোষ 

পুত্পকুমার পাল 
আপ্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 

ঞ্ীমতী প্রফুল্পমযী দেবী 

ীপ্রভাত বসু 

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য 
বাসদের মুখোপাধ্যায় 

প্ীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

জীমতী বিজয় দাশগুপ্ত 

আচার্য বিনোবাভাবে 

স্বামী বিবেকানন্দ 

জ্ীমতী বিভ| সরকার 

প্রবৈকুঠনাখ মুখোপাধ্যায় 

বর্ষস্থচী- উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ 

বিষয় পা 
জীরামকৃ্ণের তন্ত্র-সাধন। ৪৬৯ 

( অন্থবাঙ্গ ঃ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ) 

স্বামীজীর জয়গ।ন ( কবিত1) ৪৬ 

“দর্শন' না 'দরশন' €( কবিতা ) ৩১২ 

জয়রামবাটী-তীর্ঘে ২৪৭ 

বিবেকবাণী ( কৰিত1) ৩৪৮ 

স্বামী বিবেকানশ্দের “বর্তমান ভারত" 

শারদীয় অবসরে 

বিবেকানন্দ-স্মরণে ( কবিতত) 

চিত্তমাঝে রহ জাগন্ধক (কবিতা) 

শ্ীদক্ষিণামু্তি-স্তোত্র 
দ্বিতীয় আকাশ ( কবিত1 ) 

ধর্ম বলতে স্বামীজী কি বুঝতেন? *** 

ধধর্মসংস্থাপনার্থায়? 

নমে। যুগ-অৰতার ( কবিতা) 

“পাগল! মনটারে তুই বাঁধ? 
মরুর মৌমাছি, (কবিতা) 
“তব চরণপন্পে মম চিত 

নিম্পন্দিত করে! হে' 

বিবেকানন্দ-পরিচয় 

স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে (অনুবাদ ) 

বেদাস্ত-র্শন (অহ্বাদ ) 

কর্মবিধান ও মুক্তি (এ) 

নারদীয় ভক্কি-স্থত্র (4) 

অন্বা-স্তোত্রমা (এ) 

মৃত্যুরূপা মাতা ( কৰিত] ) 

(অনুবাদ £ কবি সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত) 

আশীর্বাদঃ (কবিতাছুবাদ--সংস্কৃতে ) 

বালগোপালের কাহিনী (অনুবাদ ) 

জয়তু স্বামীজী (কবিতা) 

হূর্যবন্ন] (&) 

বিবেকানন্দ (কবিতা ) ৪৪৯: 

৪৯ 

৬১৩ 

১৯৮ 

৫৪ 

২৮৯ 

২৬৪ 

৪8১ 

৮৬ 

১২৮ 

২৬০ 

৬৫৪ 

৬৫৭ 

&১২ 

৯২৮ 
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লেখক-লেখিকা বিষয় পৃষ্ঠ! 
শ্রীভবতোধ শতপথী *** মুক্তি দাও £ ভক্তি দাও ( কবিত1) ১৯২ 

বিবেকানন্দ-স্তোত্র (এ) *** ৩৫৯ 

নিবেদন (এ) *** ৫৬০ 

মাতৃবন্দন। (8) "** ৬৪৩ 

ভক্ত মন্মধনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **" *** গ্বামীজীর স্থৃতিকথ। ০২৫ 

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য ৮০, »** সাংখ্য- ও যোগ-দর্শন &৫৩) ৬০৪ 

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী *** ***  কবিকর্ণপূর গোস্বামীর জীবনের 
একটি নৃতন দিক *** 8৮১ 

স্বামী যতীশ্বরানন্দ *** »**. শতবাধিকী-উপলক্ষে ভাষণ ( অন্থবাদ) ১২৯ 

ত্বামী রঙনাথানন্দ *** *** বর্তমান সঙ্কটকালে জাতির কর্তব্য 

(বক্তৃতার অন্গবাদ) *** ১২৬ 

শ্রীরণজিৎকুমার সেন *** *** বাংল! সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান ৩৬০ 

ডক্টর রম! চৌধুরী .** *** ম্বামীজীর মানবতাবাদ ৮০৮২ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও মাতৃপুজা *** ৪৭৩ 

শ্ীরমেশচন্ত্র চট্রোপাধ্যায় ৮, *** মায়ের খড়া *** **:&৮২ 

ডক্টর শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার  *** '** স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে ৮ ১০ 
শবীরাজেন্্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় *** ***  পুণ্যন্মরণে ( কবিতা) ** ৪৮ 

শ্ররাধানাথ পাল ৮ *** তুমি এক অসীম আকাশ (কবিতা) ৪২১ 

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ *** ** বিবেকানন্দপঞ্চকম্ (সাহবাদ ) *** ৬৪৯ 

শীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য *** *** কর্মণ্যেবাধিকারন্তে' বাক্যে 

“'অধিকার' শবের তাৎপর্য *** ২৫৪ 

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী *** '** বুদ্ধসেবক আনন্দ **ত ২১৭ 

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত ** *** স্বামীজী (কবিতা) ৮৮৯ ৬৫২ 

শ্রীশশধর মুখোপাধ্যায় রঃ ১ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (কবিতা) ** ১৯২ 

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী *** *** মা এসেছে ঘরে ঘরে | (এ) "৮ ৫৮৪ 

শ্রীশাস্তশিল দাশ রব *** বীর সন্যাসী (এ) ** ৪৬ 

গুরু-শিষ্য-সংবাদ (এ) ** ৯৪ 

“কথাযুত'-কার জম (এ) ৩১২ 

অনেক দিয়েছ তুমি (এ) "৪৭৫ 
শ্রীশাস্তিকৃমার মিত্র 5 *** শ্রম সকাশে ৃঁ ৪৪ ৩১৩ 

শ্রীমতী শাস্তি সেন **” "** নিউইয়র্কে ছূর্গাপুজা *১ত ৫১৭ 

প্রশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ** *** শ্বামীজীর বাণী ৮০, ৯৫ 
বামী অন্ধানন্ ৬৪৪ *** ব্যথার পৃজ। ৪৪৪ ৪৬$ 



|%/০ 

লেখক-লেখিকা' 

ডক্টর শীসতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় **, 

সেখ সদরউদ্দীন 

“সমাজ-সেবী' 

স্বামী সথুদ্ধানন্দ 

জমতী সাস্বন। দাশগুপ্ত 

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্্ন চট্টোপাধ্যায় 

স্বামী সারদানন্দ 

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত 

শ্রীমতী স্থচরিতা সেনগুপ্ত। 

জ্ীমতী স্থুধা সেন *৯* 

স্বামী হুদ্দরানন্দ 

আীত্ররেন্ত্রনাথ মিত্র 

প্রসৌরীন্ত্রকুমার দে 
শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বস্থু 
স্বামী হিবুণ্য়ানন্দ "০ 

অন্যান্য £ 

বর্ষস্থচী--উদ্বোধন [ ৬তম বর্ষ 

বিষয় ্ষ্ঠা 

শঙ্কর-মতে আত্মা, বন্ধ ও মোক্ষ *** ২০ 
মায়ের খোজে ( কবিতা ) ০৯৭ ৪৮৬ 

সমাজ-সেবীর পত্র *ত১০৯ 

শ্রীরামকৃঞ্জ-কীর্তন (গান) ৮ ২৬৪ 

সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ 

১৭১) ৯২১ ১৩৩১ ২০২১ ২৬৫ 

আবির্ভাব (কবিত1) ১৮ ২৬৩ 

রাজেন্দ্রাণী (এ) ১» £৪৪ 

বিবেকানন্ব-আবির্ভাব-সঙ্গীত *** ১ 

“দেখিলাম শিয়রে তোমায়” (কবিতা ) ৬৭৮ 

স্বামী বিবেকানন্দ ও মানবপ্রেম *** ৪৩ 

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাকে" ব্ূপায়ণ 

৯৮) ১৪৫ 

্রষটা ও দৃশ্য *ত ০০২৪৬ 
শতাব্দীর নমস্বার (কবিতা ) ** ৩২০ 

জোয়ার ( কবিতা) ০৮ &€৭ 

জানাই প্রণাম (এ) ০৬০৯ 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন *** ১৮৫ 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী ২ 

স্বামীজীর একটি অপ্রকাশিত পত্র "*' &৭ 

(ফাটোস্টাট-সহ নির্বাচিত অংশ ) 

বিবেকানন্দশতবাধিকী সংবাদ **. ৬৪ 
( উদ্বোধন-অঙ্ুষ্ঠানের কার্যস্থচী ) 

ভারতের বাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতা 
( অচ্বাদ) ৬৮ 

বিবেকানন্ব-শতবাধিকী-আরভ্ত সংবাদ ১১৩ 

পরলোকে ডক্টর রাজেন্ত্প্রসাদা "১২৫ 

পূজ্যপাদ জ্ঞানমহারাজের দেহত্যাগ ১৮৪ 

শতবাধিকী-কমিটি সংবাদ ১ ২২৯ 

বেলুড়ে বিবেকানন্দ-বিশ্ববিষ্ভালয় *** ২৩৭ 

স্বামী তুরীয়ানশ্বজীর অপ্রকাশিত পত্র ২৩৯, ৩০$ 



৬৪তষ বর্ষ] 

শ্লোকান্ুবাদ ? 

কথা প্লে £ 

বর্ষহথচী--উদ্বোধন 

বিষয় 

নিউইয়র্কে বিবেকানন্দ-শতবাধিকী 
স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দের দেহত্যাগ 

ত্রিপুরায় বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ 

মিশনের সেবাকার্য 

শতবাধিকী বিজ্ঞপ্তি 

রামকৃ্জ মিশনের সেবাকার্য 
বিজ্ঞপ্তি নয 

স্বামী শাশ্বতানন্দের দেহত্যাগ 

স্বামীজীর শতবাধিক সমাপ্তি- 
উৎসবের কার্ষস্থচী ৫৯৯ 

শ্রীশ্ীমায়ের কয়েকটি পত্র 

নিবেদন *** 

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি (বেলুড় মঠের উৎসব-স্থচী) 

“রামকৃষ্ণায় তে নমঃ; 

বিবেকানন্দ-স্তোত্রম্ 

বৃদ্ধবাণী 

জয়তু স্বামীজী 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ 

“বাউলের দল এসেছিল-_' *** 

তথাকথিত অসঙ্গতির প্রশ্ন 

্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও শঙ্কর 
ধর্ম ও দেশপ্রেম *** 
85] জুলাই ৯৬৪ ৪০৯ 

সমহয়ের সীমা ৪৪. 8 

বীরভোগ্যা স্বাধীনত। 

শুদ্ধাভক্তি দাও 

শক্তি ও শাস্তি 

বিবেকানন্*-মানসে কালী-চেতন। 

'ঘুমস্ত লিভিয়াথান? 

“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ *** 

৩৪৫ 

৩৮৯ 

৪8০৫ 

৫২৯ 

৩০ 

৬৯৬ 

৬০১ 

৬৪৮ 

৬৫ 

১২১ 

১৭৭ 

৬৬ 

১২২ 

১৭৮ 

২৩৪ 

২৯১ 

২৭২ 

৩৪৬ 

৪৫৮ 

৫৩৮ 

৫৯৫ 

৬৫০ 
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সমালোচন। ৪৮, ২২৫৪ ২৮০, ৩৩৭) ৩৮৭, 

৪৪৯১ ৫২৫১ ৫৮৫) ৬৪৪) ৬৯০ 

শতবাধিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন ১১১১ ১২৪, ২২৪, ২৮২১ ৩৩৫ ৩৮৮) ৫২৯, ৬৯৪ 

জীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ *** ৮ ৬১) ১১৬১ ১৬৯, ২২৬১ ২৮৩) ৩৪০, 

৩৯০৪ ৪৫৩১ &৩১১ ৫৮৮১ ৬৪৬১ ৬৯৭ 

বিবিধ সংবাদ ৬৪, ১২০৪ ১৭৫১ ২৩০১ ২৮৬১ ৩৪৩, 

৩৯৩, ৪৫৬১ ৫৩৫) ৫৯১) ৬৪৬, ৭০১ 





৫ 
4৫ “শা 

৮৭ খা টপ 2 জবা ক পা তাজা 



এস 

বি চি রা 

ৃ ১ নি সে 

৫ .. ১ না 3 ০০২, 78 8১৮: পু 
সত ও ১ শি ৯ &, ৯৩ ধশো এ 

*১৪৪+১-৯.১১৮-১৬৭ ৪১,» ০৫৯ ৬ ইইউ ০১৯৩৪ ৭82৩ ৪৫ জিও শেরে, এপ রশ শৈ ্ " 

৭:8. ২ ১.. 

বিবেকানন্দ-আবির্ভীৰ সঙ্গীত 

স্বামী সারদানন্দ 

সুর £ বাগেশ্রী (আড়া) 

স্তিমিত চিৎ-সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতি-ঘন, 
কোটি হূর্য গলাইয়ে ছাচে ঢালা কান্তি যেন। 

মায়া-খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন ॥ 

উজল বালক-বেশে, অখণ্ড ঘর প্রবেশে, 

প্রেমঘন বাহু পাশে কাহারে করে ধারণ ॥ 

উঠ বীর ! আখি মেলি, ছাঁড় ধ্যান চল চলি, 

ধরণী ডুবালো বুঝি অবিষ্ভা কাম-কাঞ্চন ॥ 

স্থধীর ধীর পরশে, যোগী চায় সহরষে, 

কণ্টকিত তনুমন, নীরবে ভাসে বয়ান ; 
তারা জলি" ছায়াপথে স্পর্শে ধরা আচম্িতে, 

পুণ্যতূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ ! 

* এই প্রসঙ্গে লেখকের 'ী্ীরামকৃফ্-লীলাপ্রনক্গ”--৫ম খণ্ড ( দিব্যভাব ও নরেন্ত্রনাণ ) ৯১-৯২ পৃষ্ঠা রষ্টবয। 



বিবেকানন্ব-শতবাধিকী উপলক্ষে 

শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশনের অধ)ক্ষের বাণী 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, 

স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শতবাধিক জন্মজয়ন্তীরূপ এতিহাপসিক ঘটনা উপলক্ষে 

তোমাদের সকলকে আমার সন্ধদয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। তাহার পাথিব 

কর্মজীবন স্বল্পকালব্যাগী হইলেও উহা ঘুগ্রপ্রবর্তনকারী আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পূর্ণ 
ছিল এবং এ অল্প সময়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সমভাবে উহা ব্যাপকভাবে প্রচারিত 

হইয়াছিল । 

সকল দেশের সকল যুগের মানুষের আকাঙ্ষার পূর্ণতা-্বরূপ তাহার গুরুদেব 

শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বিয়া যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে তিনি মান্ুষের মধ্যে দেবত্ব অনুভব 
করিয়া বিশ্বব্যাপী উদার ভাব লাভ করেন যদিও তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তথাপি তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর, এবং তাহার উপর ভারতবর্ষ একা কোন বিশেষ 

দাবি করিতে পারে না। নরনারীকে তাহাদের দিব্যভাব সম্বন্ধে সচেতন করা__মানব- 

জাতির এঁক্য সম্বন্ধে সকলকে জাগ্রত করাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাহার প্রচারের 

উদ্দেশ্যু। একমাত্র এই ভাবের দ্বারাই হিংসাদন্্-জর্জরিত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত 

হইতে পারে। 

তাহার নিজের ভাষায় ঃ ভারতকে আমি নিশ্চয়ই ভালবাসি, কিন্ত দিন দিন 

আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে, আমার কাছে ভারতই বা কি, ইংলণ্ড আমেরিকাই বা 
কি? আমরা সেই ঈশ্বরের দাস, অজ্ঞতাবশতঃ লোকে তীহাকেই “মানুষ” বলিয়া 

মনে করে। 

“সামাজিক, রাজনীতিক, আধ্যাত্মিক সর্ববিধ কল্যাণের একটি মাত্র ভিত্তি, 

এইট্রকু জানা যে আমি ও আমার ভ্রাতা একই । অকল দেশের সকল মানুষের পক্ষে 
এ-কথা সত্য ।' 

তাহার বহু ব্যাপক বাণীর মধ্যে বিজ্ঞান ও ধর্ম, যুক্তি ও বিশ্বাস, লৌকিক ও 
আধ্যাত্মিক, আধুনিক ও পুরাতন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলিত হইয়াছে ; তিনি ছিলেন 

সেই মিলনের মূর্তবিগ্রহ । মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নৃতন যুগ প্রবর্তনের জন্য যে শক্তি 
প্রয়োজন, তাহার জীবন ও বাণী সেই শক্তি সঞ্চার করিয়াছে । 
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তুর্যনিনাদে তিনি তাহার দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন £ “কাজ কর, 
কাজ কর, কর্মের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । তুচ্ছ ঈর্ষা দ্বেষ 
পরিত্যাগ করিয়৷ তাহাদিগকে তিনি প্রাচীন এতিহোর উত্তরাধিকার-_“বহুত্বে একত্ব'-রূপ 

আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হইতে বলিয়াছেন। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া 
ভারতের বিবিধ ও ভিন্নমুখী জাতি, ভাষা ও রীতিনীতির মধ্য হইতে একটি মহাজাতি 
গড়িয়া তুলিতে তিনি দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়াছেন; এই প্রক্রিয়ার গতি যদিও মন্থর, 
তথাপি ইহার ফল দীর্ঘস্থায়ী ; দ্রেত ও চমকপ্রদ ফলপ্রাপ্তির আশায় বলপ্রয়োগ হইতে 

তাহারা যেন বিরত থাকে, এরূপ কার্ষের ফল অল্পকালস্থায়ী। তিনি বলিয়াছেন, 
কিছুই ধ্বংস না করিয়৷ বুকে একত্বে সংহত কর; এরূপ ধ্বংসক্রিয়া জাতিকে দূর্বল 

করিবে, দীন দরিদ্র করিবে । 

তিনি তাহার দেশবাসীকে বলিতেন, অতীতে অজিত এই জাতির সম্পদের দিকে 
সগর্বে তাকাও এবং মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ মহিমায় বিশ্বাসী হও। তিনি বলিয়াছেন, 
পৃথিবীতে যত গবিত মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম ; গর্ব আমার 
নিজের জন্য নয়, আমার পূর্বপুরুষদের জন্য । এই গর্ব আমাকে শক্তি দিয়াছে, পথের 
ধুলি হইতে আমাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। তোমাদেরও মধ্যে এই গর্ব সঞ্চারিত হউক !' 

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন ৫ “বিধাতৃনিদিষ্ট তাহার 

গৌরবময় ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ করিবার জন্য এ আমার মাতৃভূমি রানীর মতো ধীর 
পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন ; পৃথিবীতে কোন শক্তির সাধ্য নাই, তাহার গতি রোধ 
করে।' 

“ওঠ, ওঠ, দার্থ রজনী এ কাটিয়া যায়! প্রভাত হইতেছে, তরঙ্গ উঠিয়াছে, 
কোন কিছুই এ বন্যার ছুর্বার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।” “মা আর ঘুমাইবেন 
না। বাহিরের কোন শক্তি আর তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারিবে না, প্রচণ্ড 

শক্তি লইয়া তিনি স্বীয় পদভরে উঠিয়া ঈাড়াইতেছেন।' 

দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া স্বামাজী বলিয়! গিয়াছেন-_-তাহারা যেন নিজেদের 

উপর বিশ্বাসী হয়, আলন্য পরিত্যাগ করে, এবং ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের জন্য কঠোর 
পরিআরম করে। তিনি বলিতেন £ “আত্মবিশ্বাসী হও, অন্যথা কোন মুক্তি সম্ভব নয়। 
বিশ্বাী হও, শক্ত সবল হও; একমাত্র ইহাই আমাদের প্রয়োজন ।, “নিদ্রিত 

আত্মাকে আহ্বান কর, দেখ_-কিভাবে উহা! জাগিয়া উঠে! শক্তি আসিবে, 
গৌরব আসিবে, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহাই আসিবে । “ত্যাগ বিনা কোন মহৎ কাজ 
হয় না...আরাম। সখ, নাম-যশ, পদমর্যাদা এমন কি জীবন পর্যস্ত বিসর্জন দাও ।' 
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“আজ আমাদের দেশের প্রয়োজন-__লৌহদৃঢ় পেশী, ইস্পাতসদৃশ স্ায়ু এবং প্রবল 

ইচ্ছাশক্তি, যাহা যে-কোন উপায়ে হউক, কার্য সিদ্ধ করিবেই ) এজন্য যদি মৃত্যুর 
সম্মুখীন হইতে হয়-_তাহাতেও প্রস্তুত !, “হে বীর, সদর্পে বলো, আমি ভারতবাসী, 
ভারতবাসী আমার ভাই.*.ভারতের মৃত্তিকা আমার ন্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার 

কল্যাণ! আর বলো! দিনরাত £ হে গৌরীনাথ, হে জগদশ্বে, আমায় মনুয্যত দাও, 

মা আমায় মানুষ কর!' 

এই বল, বিশ্বাস, শক্তি ও সংহতির বাণীই আমাদের বর্তমান সঙ্কটে বিশেষ 

প্রয়োজন । 

এই শতবাষিকী-বৎসরে ্বামীজীর চিন্তা দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইবে, এবং 

মানুষের গঠনমূলক আধ্যাত্মিক শিক্ষার চিরন্তন উৎস হইয়া থাকিবে । এগুলি হইতে 
মানুষ লাভ করিবে এক দিব্য দৃষ্টি, আরও লাভ করিবে মানুষে মান্বষে জাতিতে 

জাতিতে একত্ব, সমন্বয় ও সহোযোগিতা আনয়ন করিবার সঙ্কল্প। 

স্বামীজীর যে বিরাট ভাব ভারতকে জাগ্রত করিয়াছিল এবং প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যকে মিলিত করিয়াছিল, সেই ভাব আমাদিগকে অন্নুপ্রাণিত করুক; আত্মনে 

মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'__নিজের মুক্তির জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য-_এই 
জীবনপ্রদ নীতির আলোকে আমরাও যেন এ উদ্দেশ্যে জীবনব্যাপী কার্য করিতে 

পারি। 

স্বামী মাধবানন্ধ 
বেলুড় মঠ অধ্যক্ষ, 

১৭ই জাহুআরি, ১৯৬৩ প্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 



শ্রীমৎম্বামিবিবেকা নন্দ-প্রশস্তিঃ 

আজন্মশুদ্ধচরিতঃ সহজাং বরেণ্যা 

ধ্যানাবদাতমনসা প্রতিভাং দধানঃ। 

স্বামী পরৈগুণশতৈঃ সততং বিবেকা- 

নন্দো যতিবিজয়তাং ভূবি রাজমানঃ ॥১| 

বঙ্গে প্রসিদ্ধনগরী কৃতসৌধমালা 

ভাগীরখীতটগতা ধনিভোগিজুষ্টা | 
দত্তাখ্যবংশনিলয়া স্বগৃহে নরেন্দ্র 

প্রীতা সতী বৃতবতী বুভাগ্যযুক্তা ॥২॥ 

ত্যাগৈকমন্ত্রপরতামবলম্ব্য বাল্যে 

যো জীবনং নিয়মিতং বিদধৌ বিবেকী। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বচনামৃত-বারিসেকাদ্ 
বৃদ্ধিং গতঃ স মহতীমপবর্গদাত্রীম্ ॥৩| 

দারিদ্র্য-দোষজড়তাং পররাজপীড়াং 

সংবীক্ষ্য'ণীচজনতামভিজাতহেয়াম্। 

লোকে স ভারতভুবঃ প্রতিকারকামো 
মুক্তেঃ খায় চ তথা শ্রমণো বভৃব |8| 

শান্ত্রীযবোধকলয়া ন তুতোষ যোইসৌ 
সাক্ষাদ্বদর্শ পরমং ভগবস্তমেকমৃ। 

সেবাদ্িকর্মবহুলৈঃ পরমাত্মবৃদ্ধ্যা 
সিদ্ধ: স মানবজন্ব: সফলং চকার ॥৫॥ " 

$ গৌতম? 

শ্রীরামকৃষ্ণবচনান্নরকায়ধারা 

নারায়ণাংশ ইতি ঘঃ করুণানিধানমূ । 
ভূঁতোপকারনিরতঃ স নরেন্দ্রসংজ্ঞঃ 

কীন্তিং নিধায় জগতি প্রযযৌ ব্বমিষ্টম্ ॥৬| 

যস্থেচ্ছয়া ক্ষিতিতলে প্রহিতেশবুদ্ধ্যা 
সর্বত্র দেহবিভূতাং যুগধর্মসেব! | 
নিদ্রা গতা স্ববিষয়ে পরিদৃশ্য যস্য 
ক্লেশং স এব বিবুধঃ স চ সত্যসন্ধঃ|৭| 

জেতা স ধর্মসমরে সমিতৌ৷ চ নেতা 
ধ্যাতা পরাত্মনি জনে২পি পাতা 

শান্তা বিনেয়বিষয়ে প্রণবে চ বোদ্ধা 
যোগে স সিদ্ধপুরষো জগতো নমস্যঃ|৮| 

অশ্থপমতন্নযষ্টিং দিব্যদৃষ্টিং মহযি- 
মভয়বরদবেষং লোকনাথং শরণ্যমূ। 

যতিগণবরণীয়ং যোগিরাজং কৃশান্ুং 

নিখিলভুবনবন্ধুং যুক্তবন্ধং নমামি ॥৯| 



কথা প্রসঙ্গে 

জয়তু স্বামীজী 

স্বামীজীর শতবাধিক জন্মোৎসবের লগ্নে আজ “উদ্বোধনে*র ৬৫তম বর্ষের হুত্রপাত। 

আজ আমর! স্মরণ করি যুগাবতারের প্রধান লীলা-সহায়ক সেই পুরুষসিংহকে-_সেই 
বেদাস্তকেশরীকে যিনি তাহার “অভীঠ'মন্ত্রের পাঞ্চজন্র্ধপে এই “উদ্বোধনে”র উদ্বোধন করিয়। 

যান। নবযুগের নবতম ভাবধারায় দেশকে প্রাবিত করিবার জন্ত- বনুযুগের তামসিক নিদ্রা 

ভাঙিবার জন্তই তাহার এই 'উদ্বোধন' পত্রিকার পরিকল্পন] | | 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধ্যাক্সিক মিলন ও উভয়ের উন্নতির মধ্য দিয়াই নবতম 
মানব-সভ্যতা দেখা দ্বিবে- ইহাই তাহার ভজভ্রান্ত ভবিম্যদ্দৃষ্টি। এই সংঘাতে একের 
তমোভাৰ দৃরীভূত হইবে, অপরের রাজসিক চঞ্চলতা৷ শান্ত হইবে! সত্বগুণের সামঞ্জন্তের 
ভিত্তির উপরই এক উদার মহান্ পরস্পর গ্রীতিপূর্ণ সম্বয়মূলক সভ্যতা! প্রতিষিত হইবে। 
তাহারই অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্মৃতিতে আজ আমরা পরস্পরকে শ্রীতির 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করি । 

এক সংকটময় যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়া আমর! চলিয়াছি, তাহার একদিকে নৈরাশ্বের 

গভীর গহ্বর-_অন্যদিকে উঠিয়াছে আশা-আকাজ্ষার উচ্চ শিখর । অতি সন্তর্পণে আমাদের 

চলিতে হইবে। একদিকে জড়বাদের ভোগময় প্রলোভন ; অন্তদিকে আধ্যাত্মিকতার শান্ত 

আদর্শ। এই বিশ্বব্যাপী ভাব-সংঘর্ষের দুর্যোগে বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন এমন একজন 

দৈশিক, ধীহার চক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ সমভাবে সমুদ্ভাসিত। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে 
আমরা এমনই একজন দিশারী পাইয়াছি, তিনি অতীতের এতিহাকে স্বীকার করিয়া 

ভবিষ্যতের ভিত্তি রচন। করেন, জাতিকে স্বীকার করিয়া! যিনি আস্তর্জাতিকতার কথা বলেন; 

ধীহার চোখে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম ভগবৎ-প্রেমেরই স্তরাহ্যায়ী বিকাশমাত্র | 

আজ এই শতবাধিকী পুণ্যলগ্নে হ্বামীজীর স্বরূপ সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ স্বতই সকলের 
মনে জাগিতেছে। নানাভাবে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন__নান! ভাষায় তিনি কথ! 
বলিয়াছেন। কেহ তাহাকে দেখেন শুধু দেশপ্রেমিক রূপে, অধঃপতিত ভারতকে তিনি 
তুলিয়া ধরিয়াছেন; কেহ দেখেন তাহাকে মানবপ্রেমিকরূপে, শুধু ভারতবাশীর নয়, 
বিশ্ববাসীর কলাপের জন্ত তিনি চিন্তা করিয়াছেন১..বিশ্বব্যাগী কণ্্মরু-কুচনা করিয়া গিয়াছেন; 

কাহারও চোখে তিনি ঈশ্বরপ্রেমিক সাধুসত্তের শিরোমণি) আধার কেহ বলিবেন, তিনি 

_ আত্মজ্ঞানী মায়াবাদী বেদাস্তপ্রচারক'। ৃ 



মাঘ, ১৩৬৯ ] কথাপ্রসঙ্গে ৭ 

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রসব গুণগুলি কিভাবে সমস্বিত হইয়াছিল, ইহ! সাধারণ 

মাহষের কাছে, তথা মনোবিজ্ঞানীদের কাছে চিরবিস্ময় হইয়া থাকিবে । তিনি ছিলেন 

একাধারে শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, তিনি আজন্ম ধাযনসিদ্ধ আবার আজীবন কর্মনিষ্ঠ। 

চরম আদর্শ উপলব্ধির জন্ত ভক্তি, জ্ঞান, ধ্যান ও কর্ম-র্ূপ যে চারিটি যোগের কথা তিনি 

বলিয়াছেন, তিনি নিজে ছিলেন সেগুলির প্রত্যেকটিতে পারঙ্গম__-এই একটি পরিপূর্ণ আদর্শের 

জন্ঠ পৃথিবী বহুদিন প্রতীক্ষারত ছিল । 

শরীবাযকৃষ্ধ-জীবনের ধর্ম-সমন্বয় বিবেকানন্দকণ্ঠে যোগ-সমন্বয় রূপেই বিঘোষিত 

হইয়াছে । বহুমুখী প্রতিভার আধার বিচিত্র-ব্যক্তিত্বের সমষ্টি স্বামী বিবেকানন্দে সবগুলি 

আদর্শ তাহাদের ক পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বলিয়াই তিনি সকল ভাবের 

মাহষকে আকর্ষণ কবিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদের উপযোগী পথ নির্দেশ করিয়। দিতে 

পারিতেন। সাধারণ মান্য আজীবন সাধ্য-সাধন। করিয়া যদি একটি পথ ঠিক ঠিক ভাবে 

.ধরিতে পারে, তাহা হইলেই তাহাদের জীবন সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কলের আত্মচৈতন্তের উদ্বোধক ; তাহার এই শুভ শতবার্ধিক 

জন্মদিনে আমরা! প্রার্থন1 করি, সকলের আত্মচৈতন্ উদ্ব দ্ধ হউক--সকলের অস্তনিহিত মনুয্য্ 
জাগ্রত হউক! 

বিবেকানন্দ-শতবাণিকীর পূর্ব মূহুর্তে আমর! আজ স্মরণ করি, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা-_ 
যে-কথায় তিশি বলিয়াছেন, কিভাবে তিনি নরখবি নরেত্রনাথকে আহ্বান করিয়া, আকর্ষণ 

করিয়া আনিয়াছিলেন অথণ্ড জ্যোতির্লোক হইতে এই ধূলির ধরণীতে--শোকতাপদ্ধ, 
কামকাঞ্চনমুগ্ধ, ভ্রাতৃবিদ্বে-জর্জরিত এই পৃথিবীতে । দক্ষিণেশ্বরে প্রথমদর্শন-দ্রিনেই ভাবে 

বিভোর হইয়া! নরেনত্রের সম্মুখে করজোড়ে বলিয়াছিলেন, “আমি জানি, তুমি সপ্তধিমগুলের 
খষি নরর্ূপী নারায়ণ, জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহধারণ করিয়াছ | আীরামকষ্কই জানিতেন, 

কে স্বামী বিবেকানন্দ, কি তাহার জীবন-ব্রত ! 

সঙ্কট-যুগের চরম মুহুর্তে আমরা স্মরণ করি; স্বামীজীর সেই কথা £ আীরামকৃষ্ণের কাজের 

জন্য আমাকে বারংবার দেহধারণ করিতে হইবে। যর্দি একটি মান্থষের যথার্থ কল্যাণ হয়, 
তার জন্য আমি লাখো নরকে যাব। যতদিন ন! সকলের মুক্তি হয়, ততদিন আমার যুক্তি নাই। 

সর্বশেষে আমরা স্মরণ করি, স্বামীজীর স্বর্ধপের মান-নির্ণয় ও পুনরাগমনের প্রতিশ্রীতি £ 

যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত, বিবেকানন্দ কি 
করিয়াছে । কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিবে । আজ আমর! মানুষের হৃদয়ে 

হৃদয়ে বিবেকানন্দ-ভাবের আবির্ভাব প্রার্থন| করিয়। সেই মহত্তর আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হই। 
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স্বামী ব্রহ্মানন্দ 

স্বামীজীর সহিত আজ আমরা স্মরণ করি, 
তাহার অন্তম গুরুভ্রাতা ও কর্মজীবনের প্রধান 

সহায়ক স্বামী বঙ্গানন্দকে। স্বামীজীর কথা 

সকলে জানিয়াছে, কারণ শ্রীভগবান্ এররনপই 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নবযুগের নৃতন বার্তা 
জগৎকে শুলাইবার জন্ত এ বজ্রকণ্ঠের প্রয়োজন 
ছিল। স্বামীজীর তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণের 

মহছুদার ভাব ও গভীর সাধন। ধাহাকে কেন্দ্র 

করিয়া দেশে দেশে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল, 
হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করিয়াছিল-+তিনি 

স্বামী বন্মানন্দ। 

আরামকষ্+-সংঘের প্রথম সংঘনায়ক - 

শ্ররামক্কষ্ণের মানসপুত্র-“রাখাল', 'রাজা' বা 
মহারাজ নামেই সমধিক পরিচিত । স্বামীজী 
ও তিনি একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন-- 

কয়েকদিন মাত্র আগে পরে। একজনকে 

শীরামকু্জ আনিয়াছিলেন_-“অখণ্ডের ঘর' 

হইতে, আর একজনকে তিনি দেখিয়াছিলেন 

ব্রজের রাখালরূপে । 

ধুলির ধর্ণীতে ভাবের লীলায় যাহ 

ঘটিয়াছিল, তাহার যতটুকু ভাষায় ব্যক্ত 
হইয়াছে, ততটুকই আমরা জানি। ভাবগম্ভীর 
মধুর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্জ বলিয়াছেন £ একদিন 
দেখলাম মা! (জগন্মাত। ) একটি ছেলেকে এনে 

কোলে বদিয়ে দিলে বললাম, একে! ৷ 

বললে, “ছেলে । আমি বললাম, 'আমার 
আবার ছেলে? মা বুঝাইয়। দিলেন : 
'মানসপুত্র' সাংসারিক অর্থে পুত্র নয়, মনন 

হইতে স্্ট, তাহার অপূর্ব আধ্যাত্তিক সাধনার 
উপযুক্ত উত্তরাধিকারী! 

সরল বালকস্বভাব রাখালের ধীর গম্ভীর ভাব 

দেখিয়! কাশীপুরে যেদিন শ্রীরামকৃ্চ বলেন, 
'রাখালের রাজবুদ্ধি, ও একটা রাজ্য চালাতে 

পারে", সে দিনই নরেক্্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত 

বুঝিয়া বলিয়াছিবন £ রাখালকে আমবা 

রাজা ব'লে ডাকব, রাখাল-বাজ ক্রমে 

'রাজা-মহারাজ' নামেই পরিচিত হইলেন। 

পরিব্রাজক অবস্থাতেই স্বামীজী তাহাকে 

লিখিতেছেন_বরানগর মঠে ফিরিয়া তিনি যেন 

ংঘের কেন্দ্র্বব্ূপ হন। হরিদাস বিহারীদাসকে 

লিখিতেছেন "স্বামী বক্ষানন্দ আমাদের নেতা" | 

আমেরিকা হইতে তাহার অপ্রিকাংশ পত্রে 

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথ! বন্ধু সহচর ও নেতা! 

ব্দ্মানন্দকে অকপটে লিখিতেছেন। ছুজনের 

মধ্যে এক অপূর্ব ভাবের মিলন। একজন যদি 

বলেন 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেযু', অপরজন প্রত্যুত্তর 

দেন, “জ্যেষ্ঠ ভাতা সম পিতা | এ মণিকাঞ্চন- 

যোগ পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে বিরল। একজন 

দিলেন ভাব, অপরজন দিলেন_-রূপ। একজন 

বজ্জকণ্ঠে ঘোষণ1 করিলেন নবযুগের পরিকল্পনা, 
অপরজন ধীরে ধীরে নীববে তাহাকে ক্বপায়িত 

করিলেন। স্বামী ব্রন্মানন্দের উপর দায়িত্ব দিয়] 

স্বামীজী নিশ্চিন্ত হন। স্বামী ব্রঙ্গানন্দ রামকৃ্জ 

যঠ ও মিশনের সাধনায় স্বামীজী-প্রচারিত 

কর্ষই উপাসন।' মহাবাণীকে রূপ দিয়াছেন। 

তবে জোর দিয়াছেন উপাসনার উপর, অর্থাৎ 

কর্ম করিতে হইবে উপাসনার ভাবে । মানুষ 

স্বভাব-বশতই কর্ম করিবে, এটি উপাসনার 

ভাবে করিলে তবেই উহা৷ “আত্মনো! মোক্ষার্থং 
এবং জগদ্ধিতায়' হইবে ।' 



স্বামী বিবেকানন্দ 

[ ১৮৯৬ খুঃ ২৫শে মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হারীর্ড বিশ্বিগ্ঠালয়ের গ্রাজুয়েট ফিলজফিকা।ল মোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তা ] 

আজকাল যাহাকে সাপারণভাবে “বেদাস্ত- 

দর্শশ' বল হয়, ভারতের বর্তমান বিভিন্ন 

ধর্মসন্প্রাম়গুলির সব সত্যই তাহার অন্তর্গত। 

সেজন্য নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, 
এবং আমার মনে হয়, ক্রমোন্রতির ধারায় 

তাহা হইয়াছে দ্বেতবাদে সেগুলির আরম্ভ 

এবং অদ্বৈতবাদে পরিসমাপ্তি। “বেদাস্তে'র 

শবগত অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ,-বেদ 

হিন্দুদের শাস্্র। পাশ্চাত্যে কখণ কখন “বেদ 
বলিতে উহ্থার স্তোত্র ও আহ্্ঠানিক অংশ-মাত্র 

বুঝায়। কিন্তু বর্তমাশকালে বেদের এই 
অংশের ব্যবহার প্রায় নাই বলিলেই চলে; 
ভারতে এখন “বেদ' বলিতে সাধারণতঃ 

বেদান্তই বুঝায়। সব ভায্কারই শাস্োক্তি 
উদ্ধত করিবার সময় বেদান্ত হইতেই লইয়' 

থাকেন- ইহাই নিয়ম; ভাষ্যকারথণের কাছে 

বেদান্তের আর একটি বিশেষ নাম শ্রুতি" । 

“বদান্ত' নামে পরিচিত সব গ্রন্থই বেদের 

ক্রিয়াকাণ্ডের পরে রচিত হয় নাই। যেমন 

'ঈশোপনিষদ্' নামক বেদান্তগ্রন্থ যজূর্বেদের 

বিংশ অধ্যায়ে রহিয়াছে, ইহা বেদের 

প্রাচীনতম খণ্ড। বেদের ব্রাহ্মণ বা! আন্ুষ্ঠান- 

মূসক অংশেও অপর কয়েকখানি উপনিষদ 

রহিয়াছে । বাকী উপনিমদৃগুলি স্বতন্ত্র, বেদের 

ব্রাহ্মণ" বা অন্ত কোন অংশের অন্তভূক্তি নয়। 

কিন্ত সেগুলি যে বেদের অন্ত অংশ হইতে 

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এ-কথা ভাবিবার কোন হেতু 
নাই, কারণ আমরা জানি যে, এগুলির মধ্যে 

অনেকগুলিই একেবারে & হইয়া গিয়াছে, 
২ 

এবং বহু ব্রাহ্মণ-অংশও লুপ্ত হইয়ছে। কাজেই 
ইহা খুব মম্ভব যে, এই উপনিমদৃগুলি কোন- 
না-কোন 'ব্রাঙ্গণ'-এর অন্তভুক্তি ছিল, কালক্রমে 
সেই ব্রাহ্মণ-অংশগুলি লোপ পাইয়াছে, কিন্ত 
উপনিষদৃগুলি “আরণ্যক" নামেও অভিহিত। 

কাজেই বেদান্তই কার্মতঃ হিন্দুদের 
শাস্্রগন্থ, এবং ভারতীয় দর্শনে যতগুলি আস্তিক 
মতবাদ আছে, তাহাদের মবগুলিই বেদাস্তকে 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে । এমন কি উদ্দেশ্- 

সিদ্ধির উপযোগী হইলে বৌদ্ধ এবং জৈনের! 

পর্যন্ত প্রযাণনূপে বেদান্তের শ্লোক উদ্ধৃত 

করেন। ভারতের সব দার্শনিক মতবাদই 
বেদকে ভিত্তি বলিয়া দাবি কবিলেও প্রত্যেক 

মতই ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে। সর্বশেষ 

ব্যাসের মত; ইহ| পরবতী অন্যান্য দার্শনিক 

মতগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে 

বেদণিষ্ঠ এবং ইহ] সাংখ্য, স্তায় প্রভৃতি পূর্ববর্তী 

দর্শনগুলির সঙ্গে বেদান্তের উক্তির সামগ্তস্ত- 

বিধানের চেষ্ঠা করিয়াছে । সেইজন্য বিশেষ- 

ভাবে ইহাকেই “বেদান্ত-দর্শন” বল! হয়; 
বর্তমান ভারতে 'ব্যাসন্থত্রগুলিই বেদাস্ত- 

দর্শনের ভিত্তি। বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ আবার 

এই ব্যাসস্থত্রগুলিধ বিভিন্নরূপ ব্যাখ্য 

করিয়াছেন। সাধারণতঃ ভারতে এখন*তিন 

শ্রেণীর ভাষ্যকার রহিয়াছেন। তীহাদের 

ব্যাখ্যা অবলম্বনে তিনটি দার্শনিক মত ও 

সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে--প্রথমটি দ্বৈত, 
দ্বিতীয়টি বিশিষ্টাদ্বৈত এবং তৃতীয়টি অদ্বৈত। 

ইহাদের মধ্যে দ্েতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈত- 
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বাদীদের সংখ্যাই ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী; 

তাহাদের তুলনায় অদৈতবাদীদের সংখ্যা অতি 

অল্প। এই তিনটি মতবাদেরই ভাবধারা 

আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা 

করিব; তবে আরস্ত করিবার পূর্বে একটি কথ! 

বলিয়া রাখি--সাংখ্যদর্শনের মশোবিজ্ঞানই 

এই তিনটি মতবাদের সাধারণ মনোবিজ্ঞান । 

সাংখ্য মনোধিজ্ঞানের সঙ্গে স্তায় ও বেশেষিক 

মনোবিজ্ঞানের যথেই সামঞ্জস্য আছে? বিরোধ 

শুধু কয়েকটি অপ্রপান খুঁটিনাটি বিষয় লইয়]। 

তিন(টি বিষয়ে সব বেদান্তবাধীই একমত; 

সকলেই ঈশ্বরে, বেদে এবং কল্পে বিশ্বাসী । 

বেদের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 

কল্প সব্বন্ধে বিশ্বাস এইরূপ £ বিশ্বব্র্গাণ্ডে 

যেখানে যাঁ-কিছু জড়পদার্থ আছে, সে-সকলই 

“আকাশ' নামক একটি মুল পদার্থ হইতে স্; 
এবং সব শক্তিই-মাধ্যাকর্ষণ, আকর্মণ ব1 

বিকর্ষণ, জীবনীশক্তি বা! যে-কোন শক্তি হউক 

না কেন-_সবই:প্রাণ'নামক একটি মূল শঙ্জি 

হইতে উদ্ভৃত। আকাশের উপর প্রাণের ক্রিয়ার 

ফলেই এই বিশ্ব স্ষ্ট বা অধ্যস্ত হইয়াছে। 

কল্পারভ্ে আকাশ গতিহীন, অনভিব্যক্ত থাকে। 

তারপর উহার উপর প্রাণের ক্রিয়া! শুরু হয়, 
আর প্রাণ যতই ক্রিয়াশীল হয়, আকাশ হইতে 

ততই গ্রহ প্রাণী মানুষ নক্ষত্র প্রভৃতি স্থল ও 

স্থলতর পদার্থের স্থষ্টি হইতে থাকে । গণনাতীত 

কালের পর এই অভিব্যক্কি থাযিয়! যায়, এবং 

বিলয় শুরু হয়; প্রত্যেক বস্তুই সক্ষম হইতে 
সুগ্মতর বস্তুতে বিলীন হইতে হইতে পুনরায় 
মূল আকাশ ও প্রাণে পরিণত হয়। ' তখন 

নুতন 'কল্প' আরম্ভ হয়। প্রাণ এবং আকাশের 

পরেও কিছু আছে; উভয়কে বিরাট মন বা 
“মহৎ নামক তৃতীয় সত্তায় বিলীন কর! যাইতে 

[ ৬৫তম বর্ষ-_১ম সংখ্য। 

পারে। বিরাট মন--আকাশ বা প্রাণ সষ্টি 

করে না, নিজেকেই প্রাণ ও আকাশে 
রূপায়িত করে। 

এখন মন, আত্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ে বিশ্বাস 

লইয়া আমরা আলোচন1 করিব । সর্বজনগ্রাহ 
সাংখ্য মশস্তত্ব অগ্থসারে অন্থভূতির ক্ষেত্রে 

যেমন কোন-কিছু দেখার সময় প্রথমেই থাকে 

দেখিবার যন্ত্র ব| করণ-চক্ষু। চক্ষুর পিছনে 

দর্শনের ইব্িয়-চক্ষুব স্নায়ু ও সআ্বাযুকেন্ত্ 
রহিয়াছে এগুলি বাহিরের যন্ত্র নয়, কিন্তু এগুলি 

ছাড়া চক্ষু দেখিতে পাইবে না। অনুভূতির জগ্ঠ 

আরও কিছুর প্রয়োজন । মন থাক| চাই, 

এবং ইন্দ্িযের সঙ্গে মনের সংযোগও চাই। 

এ ছাড়াও বেদশাকে বুদ্ধির বা মনের প্রতি- 

ক্রিয়াশীল শিশ্চয়া্রিক! বৃণ্তির কাছে পৌছাইয়া 

দেওয়া চাই? বুদ্ধির নিকট ইইতে প্রতিক্রিয়া 

আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ্ প্রতিভাত হয় 

এবং অহংবোধও জাগ্রত হয়। তারপর 

আসে ইচ্ছা; কিন্ত তবুও সব হইল নাঁ। 
যেমন পরপর বিচ্ছুরিত আলোর স্পপনে অস্ফুট 

কয়েকটি চিত্রকে লইয়া একটি সম্পূর্ণ চিত্র 

ফুটাইয়া তুলিতে হইলে সেগুলির প্রত্যেকটিকে 
কোন একটি স্থির বস্তর উপর ফেলিতে হয়, 

সেইরূপ মনের প্রত্যেকটি ভাবকেও একত্র 

করিয়া দেহ ও মনের তুলনায় যাহা স্থির, 

সেরূপ কোন একটি পদার্থের উপর প্রক্ষেপ 

করিতেই হইবে; এই স্থির পদার্থটি জীবাত্া-_ 
পুরুম বা আত্মা। 

ংখ্যদর্শনের মতে বুদ্ধি" নামক মনের 
প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থাটি “মহৎ বা বিরাট মনের 

পরিণাম, রূপান্তর বা একটি বিশেব অভিব্যক্তি । 

মহৎ-ই স্পন্দনশীল চিন্তায় রূপান্তরিত হয়; 

এবং উহা এক অংশে পরিবর্তিত হইয়া 

ইন্জরিয় হয়, অপর অংশে হয় সক্ম ভূত (তন্মাত্র)। 
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এই সব-কিছুর সমবায়ে সমগ্র বিশ্ব স্ষ্ট হয়। 

সাংখ্যদর্শনের মতে এই মহৎ-এবও পরে আর 
একটি অবস্থা আছে, যাহার নাম “অব্যক্ত' বা 

অপ্রকাশিত; সেপানে মনেরও প্রকাশ নাই, 
শধু কারণগুলি থাকে । এই অবস্তার আর 
একটি শাম “প্রকৃতি'। এই প্রকৃতির পারে 

প্রকৃতি হইতে চির-্তন্ত্র পুরুষ রহিয়াছেশ ; 
ইনিই সাংখ্যের নিগুণ সর্বব্যাপী আন্না । পুরুষ 
কর্তা নন, ঘাক্ষী মাত্র । পুরুদকে বুঝাইতে 

উদাহরণ দেওয়া হয়। পুরুন বর্ণভাপ 
অন্ছ স্ফটিকের মতো! 5 উঠার সম্মখে বিভিন্ন বর্ণ 

বাখিলে উঠাকে সেইসব বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া 
মনে হয় বনে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্কটক তাহাতে 

রঞ্জিত হয় শ1। 

বেদান্তবাদীরা মাংখ্যে 'আহ। ও প্রক্কতি', 

বিনয়ক মত মাক৮ কাণয়। দন । তাহাদের 

মতে এ ছুটির মধ্যে যে বিরাট ব্যবপ্ান 

রহিয়াছে, সংযোগ-সেতু সাহায্যে সে ব্যবপান 

ঘুচাইতে হইবে। একদিকে সাংখ্য-মত 
প্রকৃতিতে পৌছায়, এবং পৌছিয়াই প্রতি 

£ইতে মন্পূর্ণ স্বতন্ত্র আন্নার কাছে আপিবার 

গন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ একলাকফে অন্ত প্রান্তে 

যাইতে হয়। সাংখ্য বলে বটে, কিন্ত বিভিন্ন 

বর্ণগুলি খ্রূপতঃ বর্ণহীন আগার উপর 

ক্রিয়াশীল হইতে সমর্থ হয় কি করিয়া? দেজন্ 

বেবান্তবাদীর1 প্রথম হইতেই শিশ্চয় করিয়া 

বলেন যে, এই আত্মা ও প্রকৃতি এক। 

এমন কি দ্বেতবেদাস্তবাদীরাও স্বীকার 

করেন, আল্লা ব। ঈশ্বর বিশ্বের শুধু শিমিত্ব- 

কারণই নন, তিনি উপাদানকাবধণও। কিন্ত 

তাহাদের কাছে ইহ1 কথার কথ মাত্র প্রাণের 

কথা নম্বঃ কারণ তাহারা নিজ সিদ্ধান্তকে 

এইভাবে এড়াইতে চান £ তাহার বলেন, 

বিশ্বে তিনটি সত্তা আছে-ঈশ্বর, জীব ও 

বেদাভ্তদর্শম ১১ 

প্রক্কৃতি। প্রকৃতি ও জীব যেন ঈশ্বরের দেহ; 
এই অর্থেই বল1 চলে যে, ঈশ্বর ও সমগ্র বিশ্ব 
এক | কিন্ত চিরকাল ধরিয়া! প্রকৃতি ও বিভিন্ন 

জীৰ পরস্পর স্বতন্ত্রই থাকিয়া! যায়। কেবল 

কল্সারস্তে তাহার। অভিব্যক্ত হয়, এবং কল্সান্তে 

সুক্মাবস্ত। প্রাপ্ত হইয়া বী্গাকারে থাকে । 
অদ্দৈতবেধান্তবাদীর! জীব বা আল্া সম্বন্ধে 

এই মতবাদ অগ্রাহ্থ করেশ ২ এবং উপনিষদের 

প্রায় সমগ্র অংশ স্বপঙ্গে পাইয়া! তাহারই উপর 

গিজেদের মত সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া তুলেন। সব 
উপশিনদেরই একমাত্র কাজ এই বিষয়টি প্রমাণ 

করা-থেমশ একখণ্ড মৃত্তিকা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 

করিলে বিশ্বের সমস্ত মৃত্িকাই জানা! যায়, 

৩মণশি এমন কি আছে, যাহা জানিলে বিশ্বের 

সব-কিছুই জান যায়?” অদৈতবাদীর ভাব 

হইল সমগ্র বিশ্বকে এমন একটি সাধারণ তত্তে 

লইয়া যাওয়া, যে তত্তুটি যথার্থই বিশ্বের 

সামগ্রিক সত্তা । তাহারা দাবি করেন--সমগ্র 

বিশ্বে একত্ব রহিয়াছে, এবং একটি সত্তাই 

শিক্েকে এই-সব বিভিন্ন ব্ধপে ব্যক্ত করিতেছেন। 

সাংখ্য যাহাকে প্রক্কৃতি বলেন, তাহার! তাহার 

অস্তিত্ব স্বাকার করেন, কিন্তু বলেন যে, প্রকৃতিই 
ঈশ্বর । এই অস্তিতই-এই সৎ-ই বিশ্ব, মাহ্ুম) 
জীব এবং যাহা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহাতে 

রূপায়িত হইয়াছেন। ম্ন ও মহৎ সেই এক 
সৎ-এরই অভিব্যক্তি মাত্র। তবে ইহাতে 

অসুবিধা এই যে, ইহ! সর্বেখরবাদ হয়] 

দাড়ায়। যে বস্তকে তাহারা অপরিবর্তশীয় সৎ 

বলিয়! স্বীকার করেন--কারণ যাহা! চবম সত্য 

তাহার পরিবর্তন নাই_তাহ1 এই পরিবর্তনীয় 
ও বিনাশণীল পদার্থে ব্ূপায়িত হয় কেমন 

করিয়া? 

এ বিময়ে অদ্বৈতবাদীদের বিবর্তবাদ বা 

আপাতপরিবর্তনবাঁদ বলিয়া! একটি মত আছে। 
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দ্বৈতবাদী ও সাংখ্যবাদীদের মতে এই বিশ্বের 
সব-কিছুই মূল প্রকৃতির অভিব্যঞ্তি। একদল 
অধ্বৈতবাদদী ও এক্দল দ্বেতবাদীর মতে সমগ্র 
বিশ্বই ঈখর হইতে উদ্ভুত হইয়াছে । শঙ্করপন্থী 

খাটি অদ্বৈতবাদীদের মতে সয়গ্র বিশ্ব ঈশ্বর 
হইতে উদ্ভুত বলিয়। প্রতীয়মান হয় মাত্র। 
ঈশুব বিশ্বের উপাদান-কারণ, কিন্তু সত্যই তাহ] 
নন, উপাদান বলিয়া প্রতীত হন মাত্র। 

এ-বিলয়ে রজ্জুত সর্পলমের উদাহরণ প্রসিদ্ধ। 

রজ্জুকে সর্প বশিয়া মনে হইয়াছিল মাত্র, রজ্জব 
কখনও সর্পে পরিণত হযুনাই | ঠিক তেমনি 

এই প্রকাশমান সমগ্র বিখই সেই সৎ্স্বরূপ; 
ইহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, আমর! 
যে-সব পরিবঠশ দেখি, সেগুলি 

আপাত-প্রতীয়মান । দেশঃ কাল ও শিযিত্ত 

এই পরিবর্তন ঘটায়; অথব।| মনোবিজ্ঞানের 

উচ্চতর সামান্ীকরণ অন্থসারে বলা যায় যে, 

নাম ও ব্ধপের দ্বারাই ইহা ঘটে। নাম ও 

রূপ দিয়াই আমরা একটি পদার্থকে অপরটি 

হইতে পৃথক্ বলিয়া! বুঝি । নাম এবং বূপ-ই 
পার্থক্যের সষ্টি করে; আসলে মবই এক 

ও অভেদ। | 

আবার বেদান্তবাদীরা বলেন, ইঙ্দিয়গ্রাহ 
জগৎ বলিয়া! কিছু াই এবং স্ঙ্টির মুলে একটি 

সত্তা আছে, শুধু বুদ্ধির দ্বারা অধিগম্য জগৎ 
বলিয়াও কিছু নাই। রজ্জব সর্পে পরিণত 

হইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র, ইহা সত্য 
পরিবর্তন নহে; যখন ভুল ভাঙিয়া যায, তখন 

সর্প শৃন্তে লীন হয়; মানুষ যখন অজ্ঞানের মধ্যে 

থাকে, তখন সে স্থ জগৎ-ই দেখে, ঈশ্বরকে 

দেখে না। যখন সে ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, 

তখন তাহার কাছে জগৎ একেবারে লোপ 

পায়। এই জমকে 'অবিদ্ভ। বা “মায় বলা 
যায়? ইহাই এই স্্টির কারণ, ইহারই প্রভাবে 

ইহাতে 

[ ৬৫তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 

চরম সত্যকে, অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্টমান 
জগৎ বলিয়া আমর! মনেকরি। এই মায়] 

মহাশৃন্ত বা অস্তিত্বহীন কিছু নয় । সৎ-ও নয়, 
অসৎ-ও নয়_ ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞ| : 

অর্থাৎ মায়া আছে-_এ-কথাও বলা চলে না, 

আবার নাই-এ-কথাও বলা যায় না। 

একমাত্র চরম সত্যকে “সৎ বল! যাইতে পারে: 

সেদিক দিয়! দেখিলে মায়া অসৎ, মায়ার অস্তিত্ব 

নাই। আনার মায়! অসৎ এ-কথাও বল 

যায় না; কারণ তাহ যদি হইত, তবে ইহা 
কখনও জগৎ সষ্টি করিতে পারিত না| কাজেই 

ইহ এমন একট! কিছু, যাহা সৎ বা অমং 
কোনটিই নয়; এজন্য বেদাভ্দর্শনে ইহাকে 

“অনির্বচশীয়' অর্থাৎ বাক্যদারা প্রকাশের 

অযোগ্য বলা হইয়াছে । 

মায়া-ই এই বিশ্বের আসল কারণ । বর্গ 

বা ঈশ্বর যাহাতে উপাদান দেন, মায়া তাহাতে 

নাম ও রূপ দেয়।ঃ এবং উপাদানই এই সব- 

কিছুতে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া! প্রতীত 

হয়। কাজেই অদ্বৈতবাদীর কাছে জীবান্নার 

কোন স্থান নাই। তাহাদের মতে জীবাঞা 

মায়ার স্থষ্টি; আসলে জীবায্ার কোন (পুথকৃ) 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যদ্দি সর্বব্যাপী 

একট মাত সত্ব! গাকে, তবে আমি একটি সত্তা, 

তুমি একটি সত্তা, সে আর একটি সত্ত1- ইত্যাদি 
কিরূপে সম্ভব? আমরা সকলেই এক; 

দ্বৈজ্ঞানই অনর্থের মূল। বিশ্ব হইতে আমি 
পৃথক--এই নোৌপ যখনই জাগিতে শুরু করে, 

তখনই প্রথমে আসে ভয়, এবং তারপর আসে 

দুঃখ । যেখানে একে অপরে কথা শোনে, 

একে অপরকে দেখে, তাহা অল্প । যেখানে 

একে অপরকে দেখে না, একে অপরের কথা 

শোনে ন1-তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রঙ্গ। সেই 
তূমাতেই পরম সুখ, অল্পে সুখ নাই ।" 
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কাজেই অদ্বৈত-দর্শনের মতে বস্তর এই 

পৃথকৃকরণ, এই স্থষ্টি যেন সাময়িকভাবে 
মানুষের যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়! বাখিয়াছে $ কিন্ত 

প্রকৃতপক্ষে স্ববূপের পরিবর্তন মোটেই ঘটে 

নাই। নিয়তম কীট এবং উচ্চতম মাহৃমের 

মধ্যে সেই একই ঈশ্বরীয় সত্ব! বিদ্বমাণ। 

কীটের দেহই মিয়তম রূপ, যেখানে দেবত্ মায়! 
দ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে আবুত রহিয়াছে; 

যেখানে দেবত্বের উপর আবরণ ক্ষীণতম, 

তাহাই উচ্চতম কূপ বা দেহ। সব-কিছুব 

পিছনে সেই এক দেবন্বই বিরাজমান এই সত্য 

অবলন্ধন করিয়াই নীতির ভিত্তি গড়িয়া 

উঠিয়াছে। অপরের অনি করিও না। 

প্রত্যেককে নিজের মতো! ভালবাসে কারণ 

সমগ্র বিশ্বই এক। অপরের অনিষ্ট করিলে 

নিজেরই অনিষ্ট করা হয়; অপরকে ভালবাসিলে 

নিজেকেই ভালবাসা হয়। এই সত্য হইতেই 
অদ্বৈত-নীতির মৃূলতন্তের উদ্ভব; ইহাকেই 
সংক্ষেপে বল! হইয়াছে আনশ্নত্যাগ | 

অদ্বৈতবাদী বলেন, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিহবোরই 
আমাদের সব অনর্থের মূল কীরণ। এই অহং- 

বোধই আমাকে অপর হইতে পুথক্ করিয়া 
রাখিয়াছে ইহাই ঘ্বণ!, দ্বে, ছুঃখ, অংগ্রাম 

এবং আরও সব অনর্থের স্গ্টি করে । এই বোধ 

হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সব দ্বন্দের অবসান হয়, 

সব ছুঃখ চলিয়া যায়। কাজেই এই পৃথক্ 

আমিত্ব-বাধ ত্যাগ করিতে হইবে | শিষ্নতয 

জীবের জন্যও প্রাণ পর্মস্ত বিসর্জন দিতে 

আমাদের সর্বদ1 প্রস্তুত থাকিতে হইবে | যখন 

যখন কেহ একটি ক্ষুদ্র কীটের জন্য জীবন পর্যন্ত 

বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হন, বুঝিতে হইবে তিনি 
তখন অ্বৈতবাদীর ঈদ্সিত পূর্ণত্বে পৌঁছিয়াছেন; 
যে মুহূর্তে সে এভাবে প্রস্তুত হয়, সেই মুহুর্তেই 
তাহার সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ অপশ্ত 

বেদাস্তদর্শন ১৩ 

হয়, সে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে। এই জীবনেই 

সে অন্থভব করিবে, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সে 

এক। কিছুক্ষণের জন্ঃ এই পরিদৃশ্ঠটমাণ জগৎ 
যেন তাহার কাছে লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং সে 

শিজ স্বরূপ প্রতাক্ষ করিবে। কিন্তু যতক্ষণ 

দেহের কর্ম পরার থাকে, ততক্ষণ তাহাকে 

দেহধারণ করিয়া থাকিতে শুইবে। 

এই 'অবস্থাকে-যে-অবস্থায় মায়ার আবরণ 
অপচ্ছত হইয়াছে, অথচ শরীরট। কিছুপিন 

থাকিয়া যায, বেদান্তবাদীরা 

“জীবনুক্তি' বলেন কেহ যদি মবীচিক! 

দেখিয়া কিছুকাল বিভ্রান্ত হয় কিন্ত একদিশ 

সে মরীচিকা আখ হয় তাহা হইলে পরদিন 

ব| কিছুদিন পরে মম্খুখে আবার মবীচিকার 

আবিভাব হহলেও উঠ খিয়। সে তখন 

আব ভূল করিবে না। মব্রীচিকা-এরম প্রথম 

বার দূর হইবার পূর্বে সে ব্যক্তি বাস্তব 
ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পারিত 

না। কিগ্তু মরীচিকা একবার অদৃশ্য 

হইলে, ভুল একবার ভাঙিলে চক্ষু ও ইপ্সিয় 
যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকিবে, ততক্ষণ মে আবার 

মরীচিকা দেখিবে বটে, কিন্তু উহ্থাকে বাস্তব 

বলিয়া আর কখনও ভূল করিবে না। 

বাস্তৰ জগৎ ও মপীচিকার মণ্যে যে সক্ম পার্থক্য 

রহিয়াছে, তাহ সে ধরিয়! ফেলিয়াছে, 

মরীচিকা আর কখনও তাহার ভ্রান্তি জন্মাইতে 

পারিবে না। তেমনি বেদান্তবাদী যখন নিজ 

স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাহার শিকট সমগ্র 

জগৎ লুপ্ু হয়। জগৎ আবার ফিরিয়া 

আসিবে, কিন্তু পূর্বের সেই দুঃখময় জগৎ্-রূপে 

নয়। দুঃখের কারাগার তখন সচ্চিদানন্দে 

_নিত্য জত্তায়, নিত্য জ্ঞানে, নিত্য আনন্দে 

পর্যবসিত হইয়! গিয়াছে; এই অবস্থা লাভ 
করাই অদ্বৈত-বেদান্তের লক্ষ্য । 

তাহাকে 



ব্রন্মাননদ-প্রসঙ্গে 
স্বামী নির্বাণানন্দ 

শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্ত 

একদিন আমরা সকলে মিলিয় আমাদের 

মঠবাটার পূর্ব দিকের উপরের বারান্দায় 
মহারাজকে বলিলাম, “মহারাজ, ঠাকুরের 
সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন ।? 

শুনিয়া মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন) 
একটু পরে বলিলেন, “তিনি ধরা-ষ্টোয়ার 
বাইরে। বলিতে বলিতে অন্তমুখী হইয়] 

গেলেন, আরও কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “আমি 

তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তোমরাও তার 

কাছে প্রার্থন৷ কর; তিনিই বুঝিয়ে দেবেন ।' 
৪ না 

মঠবাটীর পূর্ব দিকের উপরের বারান্দায় 

কথাবার্তা হইতেছিল, মহারাজ ইজি-চেয়ারে 
বশিয়া আছেন, আশে-পাশে ৮৯ জন সাধু 

ব্রহ্মচারী বসিয়। তাহাদের মধ্যে একজন 

নির্জনে শুধু ধ্যানধারণা! করিবার জন্য তপস্তায় 
যাইতে চায়, মহারাজের কাছে অনুমতি 

প্রার্থন। করায় তিনি বলিলেন, “এ-রকম করতে 

পারলে তো ভাল, তা ক-জনে পারে? যদি 

একাস্তই ইচ্ছা! হয়, তবে ছু-চার-ছ-মাস এভাবে 
কাটাতে পাবো, তোমাদের শরীর-মন তপন্যার 

নয়; কর্ম ও উপাসনা এক সঙ্গে অভ্যাস 

করতে হবে। 
রা রঃ রা 

কাশী থেকে মহারাঁজকে চিঠি লিখেছি, 

তাতে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, “ঠাকুর কি সত্যই 
আছেন? কিছুর্দিন পরে পত্রোত্তরে তিনি 

লিখলেন, পত্রপাঠ মঠে চলে এস” মঠে 

এসে দোতলায় তদানীস্তন অফিস-ঘরে 

(স্বামীজীর ঘরের পাশে ) মহারাজকে প্রণাম 

ক'রে দাড়াতেই বললেন, “তোর কি মাথ! 

খারাপ হয়েছে? তিনি সত্যি আছেন, তা! 

নইলে আমরা আজীবন কি নিয়ে পড়ে আছি? 
৪ রঃ 

মহারাজের দৃষ্টি সব দিকেই ছিল, তরকারি 
কোট! হচ্ছে, দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছেন, আর 

বলছেন, “বিভিন্ন তরকারির কুটনো কোট! 

আলাদ1। স্ক্োর কুটনো, ঝোলের কুটনো 
চচ্চড়ির কুটনোৌ-সব আলাদা । কোটা 
তরকারি দেখেই রাধুনিরা বুঝে নেবে কি কি 
রাধতে হবে ।, 

্ রঃ গা 

ভুবনেশ্ববের মঠে ছাদে সিঁড়ির কাছে 

ধাড়াইয়। রামলাল-দাদা মহারাজকে একটু 

দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনার! 

যখন ঠাকুরের কাছে ছিলেন, তখন তো কত 

সাধন ভজন করেছিলেন, তারপরও ধ্যান- 

ধারণা কি ভীষণ ভাবে চলেছিল, কই, আজ- 
কাল ছেলেদের তো সেই রকম কিছু দেখতে 

পাই না। 

মহারাজ এই কথা শুনিয়| বলিয়া উঠিলেন, 

“দেখ রামলাল-্দাদা, তুমি জানো! না, এই সব 
ছেলে সৎ হবার জন্ত কত চেষ্ঠা করছে। 

অন্তরে যার! সৎ হবার যত চেষ্টা করে, সাধন! 

করে, বাইরের জগৎ থেকে তাদের তত বেশী 
ধাক্কা আসে ; শুধু তাই নয়, হ্থম্ম জগৎ থেকেও 
অসদৃবৃত্তিসম্পন্ন হক শরীর তাদের মনের 
ভেতরে প্রবেশ করে। তুমি কি জানে দাদা, 
এরা কেকি করছে, না করছে? এর! যদি 

ঠাকুরের নাম নিয়ে পড়ে থাকতে পারে তো 
গরুকপায় সব হয়ে যাবে! 



মাথ। ১৩৬৯ ] 

ভূবনেশ্বর মঠে হল-ঘরে মহারাজ বসে 

আছেন? রামলাল-দাদ1| উপস্থিত, মহারাজ 

জনৈক সাধুকে বলছেন, “দেখ গুরুকপায় 

তোদের সব হয়ে যাবে। তবে এ জীবনে 

যদি তাকে প্রত্যক্ষভাবে সম্ভোগ করতে চাস, 

তবে দীন হীন কাঙাল হয়ে, অকিঞ্চন হয়ে 

তার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। 
্ ্ 

 বলরাম-মন্দির, ১৯১৮ 1 মঠ হইতে 

জনৈক নাধু আসিয়! ভূমিষ্ঠ হইয়! মহারাজকে 
প্রণাম করিলেন, মহারাজও তাহার ও মঠের 

কুশন জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাহার বেশ- 
ভূমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “দেখ-একটু চেপে চুপে থাক! 
ঠাকুর যুগাবতার হয়ে এসেছেন, তার নামে 

কত মঠ-মন্দির হবে, কত টাকা-পয়সা আসবে, 

তার ইয়ত্ব। নেই, তোদের যদি ত্যাগ-সংযম 

না] থাকে, তা হ'লে তোরা! আসল জিনিস 

হারিয়ে ফেলবি।' 
রা রা সর 

বলরাম-মন্দিরে ছোট ঘরে-অন্তর্ধানের 

কয়েকদিন পূর্বে। মাস্টার মশাই (শ্রীম) 

ব্রঙ্গানন্দ-প্রসঙ্গে ১৫ 

আসিয়া জিজ্ঞাস! করিতেছেন, “কেমন আছেন ! 

একটু ভাল বোধ করছেন ?' 

মহারাজ এ-কথার কোন জরাব ন। দিয়] 

বলিলেন, “মাস্টার মশাই, ঠাকুর এবার এসে 
জীবলোক আর শিবলোকের মাঝে একটি 

ব্রীজ (2৫89. সেতু ) তৈরী ক'রে গেছেন। 
সাধারণ লোকের পক্ষে ভগবানের কাছে যাবার 

কত সুবিধা হয়েছে ।' 

কিছুক্ষণ পরে মাস্টার মশাইকে আপার 
বলিলেন, “যখন যুগাবতার আসেন, তখন 

প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়, তাতেই 
মানুষের সহজে চৈতন্তের উদয় হয়| 

কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামী সারদানন 

বলিয়াছিলেন, মহারাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 

কোন পার্থক্য নেই। মহারাজ ছিলেন 
আমাদের পরিচালক, কিন্ত মঠের অধ্যক্ষ-পদের 

কর্তৃত্ব দ্বার ময়, তিনি আমাদের পরিচালন! 

করতেন-ার প্রেমের বশীকরণ-শক্তি 

দ্বারা।' 

জগতের দিক দিয়ে দেখলে সব দিকে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না? 

ভগবানের দিক দিয়ে দেখলে তবে সব দিকে সামগ্তৈস্ত পাওয়া যায়। 

-স্বামী ব্রন্গানন্দ 



বিবেকানন্দ-বন্দন 
(স্বামীজীর শততম জন্বস্থৃতিবাণিকী উৎসব উপলক্ষে ) 

| দ্বিজেন্্রলালের 'ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র' স্তবটির সুরে গেয় ] 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 

দেবতার লীলাভূমি ভারতের প্রাণের প্রতিভূ, হে চিরদীপ্ত 
অলোক-লোকের অশোক.ছুলাল, পুণ্য শু্র, ধর্ম নিত্য ! 

দহি” বিলাসের মায়াবিশী কায়৷ ওগো! নিক্ষাম অমলকান্তি ! 

কত দিশাহারা জনে দিলে দিশা, ভীরু অশান্তে_-ভরসা, শান্তি! 
অল্পের পথ ঘুচায়ে,বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ 

দিলে তাহাদের দিব্য নয়ন--ছিল যারা মোহবাসনা-অঙ্ধ ! 
তামসিকতার ক্রিন্ন নিগড়ে শৃঙ্খলিতের ছঃখদৈন্য 

ঘুচাতে হে মহা-সেনানী, তোমার গড়িয় তুলিলে ত্যাগীর সৈন্ঠ ! 
হীন লোকাচারে মিথ্যাবিহারে ছিল যার! চির-পথত্রাস্ত, 
তোমার অভ্যুদ্য়ে হ'ল নব-অরুণোজ্্বল পথের পান্থ। 

অল্পের পথ-*'অন্ধ ! 

হে অপরাজেয় ! বরি' দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ পরমহংস 

জানিলে তাহার বরে--তুমি চিরজীবন্ুক্ত, শিবের অংশ । 
পরশে তোমার তাই তো ঘটিল অঘটন-_যার! ছিল নগণ্য 

তোমার বার্য জ্ঞাশের পরশমণির গ্রোয়ায় হ'ল হিরণ্য! 

অল্পের পথ'"'অন্ধ | 

প্রাচী প্রতীচীর-মাঝে সেতু বাঁধি, সিদ্ধুর বাধা করিলে লুপ্ত, 
এন্রজালিক ! জাগালে-যাহার! পরাধীনতায় ছিল নিষুপ্ত। 

গীত। ও পুরাণ, ন্যায় বিজ্ঞান, দর্শন উপনিষদ্ তন্ব 

কে তোমার বঙ্কল হয়ে জগন্মীতার অভয়মন্ত্র। 

অল্পের পথ"*.অন্ধ ! 

্রক্ষচারী যে স্বাধিকারে তার, শুধুই জপিল অমৃত-তৃষ্ণা 
প্রেমের মুকুট দেখি' শিরে যার লাজে মুখ ঢাকে কামনা কৃষ্ণা, 

সে-তুমি বিলালে দুহাতে তোমার সাধনালব্ধ মণিকারত্ব 

স্বার্থ ভূলিয়। দরিদ্র নারায়ণের সেবায় রহিয়! মগ্ন ! 

অন্সের পথ.*.অন্ধ ! 



সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ 
 পূর্বাহুবৃত্তি ] 

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত 

ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
বল! বাহুল্য বিবেকানন্দের :9117608] 

[06010988600 01 71860" তত্বকে কোন 

মতেই ইতিহাসে যা 41992118610 [006910989- 

6100, 017186০" নামে আখ্যা পেয়েছে, তার 

সমপর্যায়তুক্ত করা চলে না। আধ্যাত্মিক 

কোন কিছুকেই আখ্যা 

দেওয়া আমাদের স্বভাবে দাড়িয়েছে। কারণ 

হেগেলের 449৪'র বিবর্তন-তত্বই 41991190 

[06009680100 01 71860" নামে খ্যাত। 

আমর] হেগেলের উক্ত মতকে খণ্ডন করেছি। 

বিবেকানন্দের মতবাদ একটি মৌলিক মতবাদ 
এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্ত। বিবেকানন্দের 
(3017608) [006006656102 01 1701860চ5 

তিনটি মূলখ্বত্রের উপর প্রতিষ্টিত £ 
(১) 41] 00218581810. 300988959 

786 ৪0৫ 18118, উথান-পতনের মধ্য দিয়েই 

সব অগ্রগতি । 

(২) 4015111995100 1009808 10910193697 

0০০ ০0111510165 ০01 10801,--সভ্যতার অর্থ 

মানুষের দেবত্ব-প্রকাশ 

(৩) 11589081190 800. 81716081160 

10 600 10:6581] 10 ৪০০1৪ জড়বাদ ও 

অধ্যাত্ববাদ ক্রমান্বয়ে সমাজে প্রভাব বিস্তার 

করে। 

এই স্থত্র-তিনটির ব্যাখ্যা তার রচনাবলার 
বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। প্রথমতঃ 

তার প্রথম হুত্রটি আলোচনা! করলে দেখ! যায়; 
মার্স যে সরলরেখা-পদ্ধতিতে সমাজ-বিকাশের 

৩ 

£098113610, 

ধারা ব্যাখ্যা! করেছেন, বিবেকানন্দ ত। বলছেন 
না। তিনি বলছেন-সমাজের বিবর্তন উত্থান- 
পতনের ধারায় সঙ্ঘটিত হয়। সোরোকিন 
(৪০:011 ) প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানী মাঝ্স*এর 
01700101901 11092 0:087888কে 

অবৈজ্ঞানিক বলেছেন। কারণ উন্নতি 
থাকলে অবনতি থাকবেই, অন্থবর্তন (৩০]ছ- 

6০০) থাকলে পুনগুপ্তি (10501061020 ) 

থাকবেই। এ উভয় মাঝ্স-এর দ্বান্দ্রিকবাদ- 
এর “%106818?) 4৪:061-859818'-এর মতো অঙ্গাঙ্গী 

স্সবযুক্ত। ইতিপূর্বে বিবেকানন্দের এই “19০ 
০1 8৮5৮] সম্পর্কে বর্তমান পত্রিকায় 
বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ।১ সেইজন্ 

এখানে তার পুনরুক্তি হ'তে বিরত হলাম। 

বর্তমানকালের সমাজ-বিজ্ঞানীরা যে 4110991 

1১:0£7999 তত্ৃকে অবৈজ্ঞানিক ব'লে প্রমাণিত 

করেছেন, উক্ত আলোচনায় এ-কথ প্র 

করা হয়েছে। সোরোকিন প্রভাতির মতে 

বৈজ্ঞানিক তত্ব হ'ল [790 ০1 8156800 

অর্থাৎ উ্থান-পতনের ধারায় সমাজ-বিবর্তন।* 

অতএব অতি-সম্প্রতি যে-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক 

বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিবেকানন্দ সেই 
পদ্ধতিতে ইতিহাসের বিবর্তন ব্যাখ্যা 

করেছেন। তিনি তাতে দেখাচ্ছেন__-সভ্যতার 

বিকাশ ঘটছে আধ্যাত্মিকতার বিকাশেই, যদিও 

১ লেখিকা-রচিত 'বিবেকাননের সমাজ-দর্শন' ১৩৬৬, উদ্বোধন 
২ 59:01 ভার 15০০0191৪70 090100151 

[050809108, গ্রন্থে এই তত্ব প্রতিঠা করেছেম। 



১৮ উদ্বোধন 

সেবিকাশ সরল রেখায় ঘটছে না, একবার 

আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটছে, আবার তা 

মালিন্য প্রাপ্ত হচ্ছে, আবার জড়বাদের 

প্রাধান্ত প্রতিষ্টিত হচ্ছে । কিন্তু দেখ! যাচ্ছে, 
যখনই আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটছে, তখনই 
সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে। চিন্তায়, শিল্প-কলায় 

ধন-সম্পদে দেশ উন্নত হচ্ছে। আবার যখন 
জড়বাদের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে, তখন ধীরে ধীরে 

প্রতিভার অবনতি ঘটছে, স্জনী শক্তির 

মৌলিকতা! লুগ্ত হচ্ছে। 
ইতিহাসে আমর! দেখি, বৈদিক যুগের 

আদতে যখন আধ্যাকিকতার প্লাবন এসেছিল, 

তখন চিস্তার যে উৎকর্ষ ঘটেছিল, ত হয়তো 

আজও আমরা অতিক্রম করতে পারিনি । 

কিন্ত সে-যুগেরও শেষভাগে জড়বাদের প্রভাব 
ভারতবর্ষে বিশেষ প্রকট হয়েছিল। তখন 

খেণং কৃত্বা ঘ্বৃতং পিবেং--এই আদর্শ প্রসার 

লাভ করেছিল। কিন্তু ভারতে সভ্যতার 

ইতিহাসে পরবর্তী যুগই উন্নতির যুগ, যখন 
শ্রীবু্ধ আবিভূর্তি হয়ে পুনর্বার ভারতকে 
প্লাবিত করেছিলেন অধ্যাত্র-ভাবধারায়। 

তখনই আমর! ভারতবর্ষকে স্থাপত্যে, শিল্পে, 
আধিক জীবনে উন্নতির স্বর্ণচড়ায় অধিঠিত 
দেখেছি । বুদ্ধের পর পুনরায় ভারতবর্ষ 
জড়বাদের কবলিত হয়। তখন আবিভূ্তি 
হন শ্রীশঙ্কর এবং বেদান্তধর্মের প্রসার ঘটিয়ে 

ভারতীয় সভ্যতার প্রাণশক্তির পুনরুদ্ধার 
করেন। বিবেকানন্দ বলছেন £ 41009 £0%8169 
106৪ 6108 ৪9৮90 10019, [70100 1008,68118118177, 

7 609 ০০020108 0139001)%) 110 ৪01)98160 

0 & 61006 ০01 02005 10106008 800. জা10- 

8076880. 1096921811817৯*১০,735 0159 0017170£ 

0 910901615, 100 1060 00866191191] 1090 

78901000690. [03019 10 6006 10170 ০1 009 

09020291)986100, ০1 006 201108 0199885 800 

[ ৬৫তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

০1 8৪009:86161010 110 609 10%761 010918১ 200 

1681) 1116 17360 ড$60%069১ 1 10080108 ৪ 

1901008] [01110801010 9009189 1009 6 

অতএব বার বার ভারতবর্ষে দেখ! গেছে, 

চত্রাকারে আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের 

আবির্ভাব এবং আধ্যাত্মিকতার প্রাছুর্ভাবে 

সভ্যতার উন্নতি। ইতিহাসের এই শিক্ষা 

থেকেই বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন 
যে; প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্বিকতার 

মধ্যে নিহিত, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া 

বস্তবাদের প্রাছুর্ভাব ঘটিলে এই প্রাণশক্তি 

শুকাইতে থাকে ।' আধ্যাত্মিকতার মালিন্তে 

সমাজের পতন ঘটে, আর তার বিকাশেই 
উন্নতি ঘটে। ইতিহাস এই আধ্যাত্মিকতার 

শক্তি-বিকাশের কাহিনী । আমর! দেখছি-_ 

বিবেকানন্দের সঙ্গে এ*বিষয়ে ফুয়ারবাকৃ 

(7069০ )-এর পূর্বোল্লিখিত মতের এক্য 

আছে যে 709 09010908০01 1)010610 1018601 

৪7০ 019611)60181)90 1)ড 01)811898 110 

78118109709 | | 

ফুয়ারবাক্ ছাড়া বিবেকানন্দের এই 
49101116091] 1758920:6698190 01 [0186০ঃগ্র 

সমর্থন পাই আমর! সোরোকিনের সমাজ- 
বিবর্তনের ব্যাখ্যায় ও টয়েনবীর* ইতিহাসের 

গতি-ক্রম বিস্তারের মধ্যে। আরও কিছু কিছু 
লেখকের চিস্তাধারায় আমরা এই ভাবধার' 
পাইঃ তার হলেন 20:10:0১ 39001১0:, 

প্রভৃতি এদের মধ্যে 

সোরোকিনের মতের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতের 

বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সোরোকিন 

9০)) 10292 

৩7০%0৮৬৩--508৫১ ০৫ 71300 দষ্ব্য। 

৪ 0০%61-এর 770800:9  ০111189000) 800 
210815+ এবং 9০:9৮1-এর '5০০1৪] 77781930111 04 

৪7 865 ০৫ 01518, গ্রন্থে এদের মতের আলোচনা পাওয়। 

ষাবে। 



মাঘ) ১৩৬৯ ] 

বলেন, সমাজ-সংস্কৃতি বিকাশের তিনটি পর্যায় 

আছে । প্রথম 1068610738)" (অধ্যাত্মপ্রধান ), 

দ্বিতীয় 41795115619 (আধ্যাত্মিকতা ও 

ইন্দিয়ান্থগতার মধ্যবর্তী ), তৃতীয় 439088$9, 

(ইন্দ্রিয়াহ্গ )। এই পর্যায় তিনটি বিশ্লেষণ 

করলে আমরা স্বামীজীর মতেরই সমর্থন পাই 

যে, ক্রমান্বয়ে আব্যাত্বিকতার প্রীধান্ত ও 

জড়বাদের প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই 

ইতিহাসের গতিচক্র আবর্তিত হয়। 

সোরোকিন তার মত-প্রতিষ্ঠায় প্রচুর 
তথ্য ব্যবহার করেছেন, সে-সকল এখানে 

স্বানাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্ত 

এই সকল তথ্য উদঘাটন ক'রে তিনি ভার মত 

আপনার জন ১৯ 

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন ।« সুতরাং 

বিবেকাণন্দের ইতিহাসের আধ্যাত্ত্িক ব্যাখ্য। 

যে বৈজ্ঞানিক, এ-কথ! বললে অসঙ্গত হয় না। 

এদিক থেকেই কার্ল মাঝ্স-এর সঙ্গে 

বিবেকানন্দের বিপুল পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং 
ডক্টর দত্তের সিদ্ধান্তের» বিপরীত প্রমাণই 
আমর পাচ্ছি এবং স্পইই দেখতে পাচ্ছি 
বিবেকানন্দ মাক্স-এর সমগোষীভুক্ত সমাজ- 

তন্্বাদী নন। ইতিহাসকে তিনি সম্পূর্ণ 

বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছেন। 

_. « লেখিকা-রচিত পূর্বোনিখিত “বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন' 
প্রবন্থত্রয় উষ্টবা । 

৬ গত আখিন নংখ্যায় এই প্রবন্ধাবলীর নুত্রপাত জ্টব্য-_ 
(৬৪ তম বর্ম, ১*ম সংখ্যা )। 

আপনার জন 

শ্রীকালিদাস রায় 

হুর্গতদীন অশুচিদের মাঝে 

শ্রীভগবান ছুংস্থরূপেই রাজে। 

এই কথাট! শাস্ত্রাদিতে পড়ি, 
মনে মনে স্বীকারও ত করি । 

তবু তাদের আপনার জন বলে, 

পারিনাতো৷ টেনে নিতে কোলে । 

আপনার জন যদিই নাহি ভাবি সোহাগ যদি করতে নাই-ই পারি 
মানি যেন মানবতার দাবি। শাসনেরও নইতো অধিকারী । 
কোলে তাদের টানিই বা না টানি সমান তাদের যদিই নাহি ভাবি, 
স্বণার যোগ্য নয় যেন তা মানি। নেইক মোদের জুলুম করার দাবি। 
পোষণ যদি করতে নাই-ই' চাই 

শোষণ যেন করতে না আগাই । মিটাই যেন তাদের হকের ধন 
কৃপা করার কীই বা প্রয়োজন ! 

জানি যেন এক ভগবান পিতা, 

পর তারা নয়, তারা গুহক-মিতা। 



শঙ্কর-মতে আত্মা) বন্ধ ও মোক্ষ 
ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন 

শঙ্কর কেবলাদ্বৈতে বিশ্বাসী ছিলেন। 
তাহার মতে জীব ও বর্গের ভেদ, বিষয় ও 

বিষয়ীর অর্থাৎ জ্ঞেয়ে ও জ্ঞাতার ভেদ এবং 

বিষয় ও বিষয়াস্তরের ভেদ- সর্বপ্রকার ভেদই 
মায়াকল্পিত ও মিথ্যা । তিনি সর্বপ্রকারভেদ- 

বজিত একত্বে বিশ্বা করিতেন। উপনিষদে 
পুনঃ পুনঃ জীব ও বর্ষের একত্ব-বিষয়ে উপদেশ 

কর] হইয়াছে। শঙ্করও জীবাত্স! ও ব্রঙ্গের 
একত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাহার মতে 

জীবাত্বা ও ব্রহ্ম এক-_অভিন্ন। 

'তত্ত্বমঅপি' বাক্যের অর্থ 

আপাত-দৃষ্কিতে মাহয দেহ ও আত্মার 
সমষ্টি। কিন্তু মানুষের দেহ অন্ান্য জড়দ্রব্যের 
হায় মিথ্যা অবভাসমাত্র | দেহ সত্বস্ত নুয়__ইহা 

উপলব্ধি করিলে দেহাত্মজ্ঞান চলিয়া! যায় এবং 

কেবল আত্মাই থাকে । দেহব্যতিরিক্ত আত্মাই 

বর্গ, আত্মা ও ব্রদ্দের কোন ভেদ নাই। 

উপনিষদুক্ত “তৎ্ত্বমঅসি' মহাবাক্যে আত্মা 

ও ব্রন্মের একান্ত অভেদের কথ! বল] হইয়াছে। 

অবশ্য যদি এখানে “ত্বমূ" অর্থাৎ “তুমি' শবদ্বারা 
দেহবিশিষ্ট ও দেহদ্বার| পরিচ্ছিন্ন জীবকে বুঝা 
যায় এবং “তিৎ অর্থাৎ “সেই শবদ্ধারা 

বিশ্বাতীত ব্রন্ষকে বুঝা! যায়, তবে 'ত্বম্” ও 

'তৎ এক ব1 অভিন্ন হইতে পারে ন1। অতএব 

তব” বলিতে মানুষের অস্তনিহিত শুদ্ধটৈতন্কে 
বুঝিতে হইবে এবং “তৎ' বলিতে বরহ্গের শুদ্ধজ্ঞান 
বা চৈতন্তসত্তাকে বুঝিতে হইবে। তাহা 

হইলেই তাহাদের একতা বা অভেদ প্রতিপন্ন 
হইবে এবং বেদান্ত ৰা উপনিষদ্দে তাহাই 

উপদিই হ্ইয়াছে। অখখার্থক বাক্যদ্ারা 

বিষয়টি বুঝানো যায়। একত্ব-বিষয়ক বাক্যকে 
(17906165 151800606) অখথণ্ডার্থক বাক্য বলে, 

যেমন “এই সেই দ্েবদত্ব'-_এই বাক্য। 

এখানে এই দেশে ও কালে দৃষ্ট দেবদত্ত যে, 
পূর্বকালে ও ভিন্ন দেশে দৃষ্ট দেবদত্ত হইতে 
অভিন্ন, অথবা একই দেবদত্ত যে পূর্বে ও 
বর্তমানে দৃষ্ট হইল, তাহাই বলা হইয়াছে। 
কিন্ত দেবদত্বের অতীত ও বর্তমান দেশিক ও 

কালিক অবস্থা! ভিন্ন, অতএব ভিন্ন অবস্থাপন্ন 

দেবদত্ত ভিন্ন হইবে, এক হইতে পারে ন1। 

তথাপি দেশ-কাল-সম্ন্ব-বজিত দেবদত্ত যে 
এক, তাহ! স্বীকার্য। এইভাবে জীব ও ব্রঙ্গের 
একত্ব বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ভেদক অবস্থা! 
ব্যতিরেকে এবং শুদ্ধ ঠতন্তরূপে জীব ও ব্রহ্গ 

এক ও অভিন্ন বুঝিতে হইবে । জীবাত্মা দেহ- 
মন-সন্বন্ধদ্ার। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়, ব্রঙ্গও অঙ্টত্ব প্রভৃতি গণঘ্বারা জীবাত্বা 

হইতে ভিন্ন বলিয়| প্রতীয়মান হন। কিন্ত 

এ-সব ভেদক গুণধর্ম বাস্তবিক নয়, ইহার! 

মায়িক ও প্রোতিভাসিক। অতএব জীব ও 

ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়া অবভাসিত হইলেও, বস্তুতঃ 
ইহারা এক ও অভিম্ন। ইহাই প্রতিপাদন 

করা “তৎ্-ত্মমঅসি” বাক্যের গুঢার্থ। জীব 
ব্রক্ম হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মই, অপর 

কিছু নয়, ইহা ব্রহ্মভূত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ | 
অজ্ঞানজন্য দেহসন্ব্বপারা ইহ! ক্ষুদ্র ও পবিচ্ছিন্ 

বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। 

স্থল ও সুক্ষ শরীর মায়ার কার্য 

দেহ স্থল ও হৃক্ম শরীরের সমষ্টি। স্ুল 

শরীর হন্্িয়গ্রাহ। স্ম্ম শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, 

পঞ্চ কর্েনরিয়ঃ পঞ্চ প্রাণ ও অস্তঃকরণের (মন, 



মাঘ, ১৩৬৯ ] 

বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত) সমষ্টি। মৃত্যুকালে 
গুল শরীর বিনষ্ট হয়ঃ কিন্তু সুক্ম শরীর বিদ্যমান 

থাকে এবং আত্মার সহিত দেহাস্তরে গমন 

করে। স্কুল ও সুক্ম উভয়প্রকার শরীরই 
মায়ার কার্য এবং প্রাতিভাসিকমাত্র । 

অজ্ঞানজন্য দেহসম্বম্ধই আত্মার বন্ধন 

অনাদি অবিদ্ধা বা অজ্ঞানবশতঃ আত্মার 

দেহের সহিত ভ্রান্ত সম্বন্ধবোধ হয়। দেহসন্বন্ধ- 

বোধই আত্মার বন্ধ। বন্ধাবস্থায় আত্মা 

তাহার ব্রহ্গরূপত্ব বিস্তৃত হইয়া নিজেকে 

ক্ষুদ্র, পরিচ্ছন্ন ও ছুংস্থ জীব বলিয়া ভাবে 

এবং মনে করে যে, সে প্রিয় বসন্ত পাইলে 
স্থখী হয়, ন| পাইলে ছুঃখী হয়। সে নিজেকে 

দেহ-মনের সহিত অভিন্ন বোধ করে। ইহ! 

হইতেই তাহার অহ্ংজ্ঞান বা আমিত্ব-বোধ 
জন্মে এবং অন্ত বস্তর সঙ্গে তাহার পার্থক্য ও 

বিরোধের স্ষ্টি হয়। অহং বা আমি বাস্তবিক 

আত্মা নয়, ইহা আত্মার এক প্রাতিভাসিক 

পরিচ্ছিন্ন ব্ূপমাত্র । 

বন্ধাবস্থায় আত্মীর জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয় 

দেহসম্বন্ধদ্বার। আত্মার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ ও 

পরিচ্ছিন্ন হয়। ইহা ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের 
মাধ্যমে বিষয়ের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান লাভ করে। 
এন্সপ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান দুইপ্রকার - প্রত্যক্ষ ও 

পরোক্ষ। যেমন জল কোন নালী দিয়া কোন 

জমিতে পড়িলে জমির আকার প্রাপ্ত হয়, 

সেইব্ধপ অন্তঃকরণ কোন ইন্রিয়দ্বার দিয়া 
বহিবিষয়ে গমন করিয়া তদাকারে পরিণত হয় 
এবং তাহ। হইলেই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। পরোক্ষ- 

জ্ঞান পাঁচপ্রকার-__অন্গমান, উপমান, শব্দ, 
অর্থাপত্তি ও অন্ুপলন্ধি। এই সব প্রমাণ- 

বিষয়ে অদ্বৈতমত ভাট্রমীমাংসা-মতের অনুরূপ । 
ভাট্টমত অন্যত্র ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। অতএব 

তাহার পুমরুক্কি নিশ্রয়োজন। 257109। 

শঙ্কর-মতে আতা, বন্ধ ও যোক্ষ ২১ 

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও নুবুপ্তি-_সাধারণ জ্ঞানের তিনটি স্তর 

আমাদের সাধারণ জ্ঞানের তিনটি স্তর বৰ! 

ভূমি আছে-জাগ্রৎ্ স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি। জাগ্রদ- 

বস্বায় মাস নিজেকে স্ল-শরীর এবং বাহ 

ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের সহিত অভিন্ন মনে করে। 
স্বপ্নাবস্থায় মানুষের পূর্ব-প্রত্যক্ষের সংস্কারজন্ঠ 

বিষয়সকলের জ্ঞান হয়। এ অবস্থায় সে 

জ্ঞাতারূপে বিষয়গুলি জানে এবং বিষয়দ্বার! 

তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বাঁ সীমাবদ্ধ হয়-! 

সুষুপ্তিকালে তাহার কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে 

না। বিবয় না থাকায় সেও নিজেকে বিষয়ী 

বলিয়। জানে না। এমত অবস্থায় বিষয়ী ও 

বিষয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়--একূপ ভেদজ্ঞান বা 

দ্বেতবোধও থাকে না। তখন সে নিজেকে 

দেহদ্বার|! সীমাবদ্ধ বোধ করে না। কিন্তু তখন 

যেকোন জ্ঞান থাকে না, তাহা নয়। জ্ঞান ন! 

থাকিলে শিদ্রাভঙ্গের পর কেহ স্ুষুপ্তির কথা 

স্মরণ করিতে পারিত না, কেহ বলিতে পারিত 

ন1 যে, সে স্থখে ও শান্তিতে নিদ্রা গিয়াছিল। 

অতএব স্বযুপ্তিকালে জ্ঞান থাকে, ইহা শ্বীকার 
করিতে হইবে । 

সুুপ্তিকালে আত্মার দেহসম্বন্ধবোধ থাকে 

না। ইহা হইতে আত্মার স্বরূপের কিঞ্চিৎ 
আভাস পাওয়া যায়। আত্মা স্বরূপতঃ ক্ষুত্র 

ও দুঃস্থ জীব নয়। ইহা অহং বা আমি" নয় 
এবং “তুমি' বা অন্ত বস্ত হইতে পৃথকৃও নয়। 
ইহার বিষয়-বাসনাও নাই এবং তজ্জন্ত শোক 
ও ছুঃখ নাই। ইহা বাস্তবিক অনস্ত জ্ঞান 

ও আনশশ্গন্বরূপ। 

কিভাবে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া 

যায়ঃ শঙ্কর ও তাহার অন্থগামিগণ তাহার পথ- 

নির্দেশ করিয়াছেন। তুষুপ্তি শাস্তি ও আনন্দের 
অবস্থা বটে, কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। নিজ্রা- 
ভঙ্গের পর মাহষের আবার ভ্রান্ত দেহসম্বান্কের, 
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ও দুঃখের অনুভূতি হয়। ইহা! হইতে বুঝা! 
যায় যে, ত্ুযুপ্তিকালেও মাহযের পূর্বসঞ্চিত 
কর্ম বা! অবিদ্ভার লেশ থাকে এবং তাহাই 
মাহ্ষকে পুনরায় জগদৃত্রমে পাতিত করে। 

যতদিন পূর্বসঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট না হয়, ততদিন 

মানুষের ছুঃখবন্ধান হইতে মুক্তি হয় ন। 

বেদীন্তপ।ঠের জন্য মীমাংসা-বিচার অনীবগ্যক 

বেদাস্তবিচারে অবিগ্ভা-নিবৃত্তির সহায়ত] 

হয়। কিন্ত বেদাস্তের উপদেশ পাঠ করিলেই 
অভীষ্ট ফললাভ হয় ন1। এজন্য বেদান্তপাঠের 

অধিকার অর্জন করিতে হয়। রামানুজের 

মতে বেদান্ত পাঠ করিবার পূর্বে মীমাংসাহত্' 
পাঠ করা আবশ্যক | কিন্ত শঙ্করের মতে 

মীমাংস1-বিচার বেদান্ত-বিচারের অন্থকুল নয়, 

বরং প্রতিকুল। মীমাংসায় দেবতাদের 
উদ্দেশ্ঠে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের উপদেশ করা 

হইয়াছে। ইহাতে পুজ্য, পৃজক প্রভৃতি নান! 
বস্তর ভেদ স্বীকার কর! হইয়াছে! অতএব 

ইহা অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী । ইহাতে অদ্বৈত- 

জ্ঞানেষ উন্মেষ না হইয় দ্বৈত ও নানাত্ব-্রাস্তি 

দঢ়মূল হয়। 
কিন্তু সাধন-চতুষ্য় আবশ্যক 

বেদান্তবিচারের জন্য বিবেক, বৈরাগ্য, 
শমদমাদি ও মুযুক্ষুত্ব-এই সাধন-চতুষ্টয় অর্জন 

কর আবশ্যক । প্রথমে নিত্যানিত্যবস্তবিবেক 

অর্থাৎ ব্রন্ষই নিত্য বস্ত, তস্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য_ 

এরূপ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক । তৎপরে 

ইহলোক ও পরলোকের সকল বস্তর ভোগ- 

বাসন! ত্যাগ করা আবশ্যক । তারপর শম 

( অন্তরিক্ড্িয়-সংযম ), দম (বহিরিক্ড্িয়-সংযম ১, 
উপরতি (বিহিত কর্মের যথাবিধি ত্যাগ 

অর্থাৎ সন্ন্যাস-গ্রহণ ), তিতিক্ষা ( শীতগ্রাম্মাদি 

দ্বদ্বসহিষুণত। ), সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা ) 
ও শ্রদ্ধা! (শাস্ত্র ও আচার্ষ-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস) 

[ ৬৫তম বর্ষ--১ম সংখ্যা! 

_এই ষট্সম্পত্তি অর্জন করিতে হুইবে। 
তারপর মোক্ষলাভের আস্তরিক ইচ্ছ| থাকাও 
প্রয়োজন। 

শ্রবণ) মনন ও নিদিধ্যাসন--বেদান্তপাঠের তিন অঙ্গ 

এই সাধনচতুষ্টয়-সমন্বিত ব্যক্তি ব্রহ্গজ্ 
পুরুষের নিকট বেদাস্তপাঠ আরভ করিবেন । 
বেদাস্তপাঠ ব! বিচারের তিনটি অঙ্গ হইল-_ 
শবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমে আচার্ষের 
নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিতে হইবে। 
তৎপরে নিজে যুক্তিতর্ক করিয়া আচার্ষের 

উপদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে 

হইবে-ইহার নাম মনন। পরিশেষে 
আচার্ষোপদিষ্ট সত্য ব! তত্বগুলির নিরন্তর 

ধ্যান বা ভাবনা করিতে হইবে-_ইহাকেই 
নিদিধ্যাসন বলে। 

আত্ম। ও ব্রন্মের একত্ব-উপলব্ধিই বন্ধন-মুক্তি 

বেদাস্তোপদিষ্ট তত্বগুলির জ্ঞান হইলেই 
পূর্বেকার দৃঢ়মুল ভ্রান্ত ধারণাগুলি বিনষ্ট হয় না। 
কেবল তত্বগুলি নিরন্তর ধ্যান করিলে এবং 

তদহ্সারে জীবনযাপন করিলে সেগুলি ক্রমশঃ 

দুরীতৃত হয়। সেগুলি দূরীভূত হইলে এবং 
বেদান্তবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে আচার্য 
মুক্তিকামী ব্যক্তিকে 'তৎ্ত্বমঅসি” এই 
মহাবাক্যের উপদেশ করেন। তিনি তখন 

এই মহাবাক্যনিহিত তত্বের নিরন্তর ধ্যান 
করেন এবং পরিশেষে “আমিই ব্রহ্গ' এইরূপে 

সেই তত্বের সাক্ষাৎকার করেন। এইরূপে 
আত্মা ও বর্গের অপারমাথিক ভেদদর্শনের 
নিবৃত্তি হয়। ভেদদর্শনই বন্ধের মূল। অতএব 
ভেদদর্শনের নিবৃত্তি হইলে বন্ধনিবৃত্তি হয় এবং 
তাহাই মুক্তি 

জীবন্ুক্তি ও বিদেহমুক্তি 

মুক্তির পরেও মুক্ত পুরুষের দেহ প্রারব্ধ- 

কর্মবশে কিছুকাল থাকিতে পাবে। কিন্ত 
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মুক্তপুরুষের আর দেহাত্ববুদ্ধি থাকে না! এবং 

তিনি সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হন ন1। তিনি 

সংসারের সব বস্ত দর্শন করেন বটে, কিন্ত 

তাহাতে আকৃষ্ট হন না। তিনি সংসারে 

নিলিগ্রভাবে বাস করেন। জীবদ্দশায় এইব্ধপ 
মুক্তির নাম 'জীবন্মুক্তি' । বৌদ্ধ, সাংখ্য, জৈন 
এবং অন্ত কোন কোন ভারতীয় দর্শনের মতে। 

শাঙ্কর দর্শনেও জীবনুক্তির সম্ভাব্যতা স্বীকৃত। 

মুক্তপুরুষের পুর্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম নষ্ট 

হইয়া যায় এবং বর্তমানের ক্রিয়মাণ বা 
সঞ্চিত কর্ম নিষ্কাম বলিয়। কোন ফল 

প্রসব করে না। প্রারদ্ধকর্ম ভোগদ্বার! 

ক্য়প্রাপ্ত হইলে তীহার স্থল ও সুক্ষ শরীর 

ংসপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি বিদেহ্মুক্তি লাভ 

করেন । 

মুক্তিতে নুতন কোন বস্তু উৎপন্ন হয় ন 

মুক্তিতে নূতন কোন বস্ত উৎপন্ন হয় না, 
অথব! কোন পূর্বতন অবস্থার সংস্কার-সাধনও 

কর! হয় না। মুক্তির অবস্থা শিত্য সত্য; 

এমন কি বন্ধাবস্থাতেও তাহার অপগম হয় না। 

ব্রহ্ম ও আত্নার একত্বই মুক্তি এবং ইহ! 

সর্বকালেই সত্য। এই সত্য বিশ্বৃত হইয়া 
আত্ম। ও ব্রঙ্গের মিথ্য। ভে দর্শন করিলে বন্ধন 

হয়) আর এই সত্যের উপলব্ধি বা পাক্ষাৎ- 

প্রতীতি হইলে মুক্তি হয়। অতএব যাহ! 
চিরসত্য, তাহার উপলন্ধিই মুক্তি। এ যেন 

কেহ নিজের গলার হার বিস্বৃত হহয়া 

এখানে ওখানে খুঁজিয়। বেড়ায় এবং পরে 

চমক ভাঙিলে দেখে যে, তাহার গলদেশেই 

হার রহিয়াছে । 

মুক্তি আনন্দের অনুস্থতি 

মুক্তি আত্ম! ও ব্রঙ্গের মিথ্যা ভেদদর্শনজন্য 
ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিমাত্র নয়। ইহা এক 

দিব্য আনন্দের অন্থভূতির অবস্থা, কারণ ব্রহ্ধ 

শঙ্কর-মতে আত্মা, বন্ধ ও মোক্ষ ২৩ 

আননদস্ব্ূপ এবং মুক্তি ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বের 

উপলব্ধি। | 

মুক্তির সহিত নিষ্াম কর্মের বিরোধ নাই 

যদিও মুক্তপুরুষের কাম্য ব! প্রাপ্তব্য 

কোন বস্ত নাই, তথাপি তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম 

করিতে পারেন, তাহাতে তাহার কর্মবন্ধন হয় 

না। ভগবদৃগীতার উপদেশ অনুসারে শঙ্কর 

বলিয়াছেন যে, সকাম কর্মই বন্ধনের হেতু । 
কিন্তু মুক্ত পুরুষের কোন কামনা-বাসনা1 থাকে 

না। তিনি কোন ফলের আশা ন1 করিয়! 

কর্ম করিতে পারেন। অতএব কর্মের সিদ্ধি 

বা অসিদ্ধিতে তিনি উল্লসিত বা ব্যথিত হন 

না। শঙ্কর নিফাম কর্মের বিশেষ উপযোগিত] 

স্বীকার করিয়াছেন। ধীহাঁরা মোক্ষপথের 

পথিক, কিন্ত এখনও মোক্ষলাভ করেন নাই, 
নিফষাম কর্মঘারা তাহাদের আয্মশুদ্ধি হয়। 
অহঙ্কার ও স্বার্থবুদ্ধি নিষ্ষাম কর্মদ্বারাই নিবৃত্ত 
হয়, কর্মত্যাগদ্বারা তাহ হয় না। ধাহার! 

পূরণজ্ঞান বা মোক্ষের অধিকারী, তাহাদের 
পক্ষেও নিফাম কর্ম অজ্ঞ ও বদ্ধ জীবগণের 

হিতার্থে প্রয়োজন । মুক্ত পুরুষ জনসমাজের 
আদরশস্বানীয়। তাহার আচরণ দেখিয়াই 
লোকে শিখিবে। তাহার কর্ম বা অকর্ম যেন 

জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করে। শঙ্করের 

মতে পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সমাজ-সেবার বিরোধ 

নাই, বরং সামঞ্তস্তই আছে। ইহা তাহার 

জীবনেই দেখা যায়। জগদৃবরেণ্য স্বামী 
বিবেকানন্দ, লোকমান্ বালগঙ্গধর তিলক 

প্রভৃতি আধুনিক যুগের বেদান্থিগণ জ্ঞান ও 

কর্মের সমন্বয়ের আদর্শই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

মং ও অনৎ কর্মের ভেদ বেদান্তে অন্বীকৃত নয় 

অ্বৈতবেদান্তের সমালোচকগণ প্রায়ই 
বলিয়া থাকেন যে, যখন অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই 
একমাত্র সত্য এবং সকল প্রকার ভেদ অসত্য 
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বা মিথ্যা, তখন মৎ ও অসৎ পুণ্য ও পাপ 

কর্মের ভেদও মিথ্যা হইবে। এক্সপ হইলে 
অদ্বৈতমতকে সমাজের অহিতকারী বলিতে 

হুইবে। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, 
পারমাধিক ও ব্যাবহারিক দৃষ্টিভেদের অপলাপ 
করিয়। এইরূপ আপত্তি করা হয়। ব্যাবহারিক- 

টৃ্টিতে সৎ ও অসৎ পুণ্য ও পাপ কর্মের ভেদ, 
তথা অন্তান্ত ভেদ যথার্থ । বদ্ধ পুরুষের পক্ষে 
যে-কর্ম ব্রহ্ম ও আত্মার একতবোপলবির সহায়ক) 

তাহা সৎ যেমন সত্যনিষ্ঠা, দয়া, দান, সংযম 

ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যে-সব কর্ম সাক্ষাৎ 
বা! পরোক্ষভাবে ইহার বিঘাতক বা! বিদ্বকারী, 
তাহা অত, যেমন মিথ্যা) প্রবঞ্চন) স্বার্থপরতা 
হিংস! ইত্যাদি। মুক্তপুরুষের পক্ষে ৎ ও অং 
এবং পুণ্য ও পাপ কর্মের 'ভেদ ব্যাবহারিক, 
পারমাধিক নয়। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি 
অন্নৎ বা পাপকর্ম করেন না। আত্মা ও বঙ্গের 
একত্বের উপলব্ধি হইলে দেহাত্মবুদ্ধি অপগত 
হয় এবং তাহার অপগমে স্বার্থপরতা, হিংসা) 
রাগ-ঘেষ প্রভতিও দূরীভূত হয়। রাগ-দ্বেষ 

[ ৬৫তম বর্ষ-১ব সংখ্যা 

হইতেই অসৎ 'বা। গাপকর্মের উৎপত্তি হয়। 
অতএব মুক্তপুরুষের পাপ বা অমৎ কর্মে 
প্রবৃত্তির হেতুই থাকে ন1 এবং তিনি কেবল সং 
কর্মই করেন। 

উপসংহার 

অদ্েতবেদাস্তের সর্বসভ্তাব্য দোষ-গুণ 

সত্বেও ইহাকে সর্বসত্তার একত্ববিষয়ে 
উপনিষদের উপদেশের সর্বাধিক সঙ্গত ব্যাখ্যা 

বলিয়। ্বাকার করিতে হইবে। উইলিয়াম 

জেমন বেদাস্তকে বর্বোধক্ একত্ববাদ বলিয়া 

সমাদর করিয়াছেন! কিন্ত ইহা সকল ব্যক্তির 

উপযোগী নয়। যে-মব ব্যক্তির নিকট সংসারই 
সারবন্্ এবং এঁহিক স্খভোগই জীবনের চরম 
উদ্দেশ্ট, তাহারা অদ্বৈতবেদাস্তের সমাদর 

করিতে পারিবেন না। কিন্ত যে কতিপয় 

সবকৃতিষম্পন্ন, ধীমান ও বৈরাগ্যবান্ পুরুষ 

জগতের অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি 

করিয়। নিত্য, অজর ও অমর আত্মা বা 

ক্ষণাভে দৃসংকল্প, তাহাদের নিকট অদ্দৈত- 

বেদান্তের অতুলনীয় মহিমা সুপ্রকাশিত। 

19181181008 00. 981110818 

1106 [08-711008 98019100919 089, [118 ঘ1161085 ০01 0118 

00২ ০01 8186900 819 009 চা0065 01 008 10009ণা, আ0110) 8200 ৪০ ৪৪ 

606 005, [9 চা811660 60 00008 19801 0019 [00180 দা0110 60 168 0181109 

0015) 0০6 0110] 01 009 8000008 01 6119 68811১61019 1010), 

7:01, 158£69 ০৫ [0018,--8 1600016 46115616011 1897, 



ভক্ত ৬মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

স্বামীজীর সব কথাই ছিল দীক্ষা 

স্বামীজী অতি সাধারণ কথা সাধারণ 

ভাবে আলোচন1 করতে করতে অতি গভীর 

কথা বলে যেতেন অনর্গল । মন্ত্রদীক্ষা ন 

পেলেও এভাবে অন্তরের দীক্ষা যে কত লোক 

পেয়েছেন, তার ইয়ত্তা! হয় না। একবার ছুই 
বন্ধু এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করতে কাশীতে। 

কথা পেড়েছেন যেমন লোকে ব'লে থাকে__ 
“শরীর কেমন ?" 

“আ-র শরীর! বাঙালীর শরীর হেগে 

হেগেই গেল।, এই ভূমিক! থেকে বাঙালীর 
স্বাস্থ্য ও পশ্চিমে লোকের স্বাস্থ্যের একট! 

তুলনামূলক আলোচন! করলেন। ক্রমশঃ 
দুনিয়ার সব জাতের খাওয়া-দাওয়া আর শরীর 

ও স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তুললেন। প্রসঙ্গ শেষ 

করলেন “অন্রই ব্রক্মা--এই কথায়। যে যেমন 
অন্ন খায়, তার দেহ মন সেই রকম গঠিত 

হয়--তদন্ুযায়ী ব্রহ্ষজ্ঞানের যোগ্যতা হয়। 

যে ভদ্রলোক কথ! পেড়েছিলেন, তিনি 

প্রায় চল্লিশ মিনিট ধ'রে এই বক্তৃতা শুনে 
স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন; পরে বলেছিলেন, 

“এমন অদ্ভূত কথ। আমি জীবনে শুনিনি। 

এই সামান্ত আহার--তার মধ্যে এত গুরুত্ব!” 

বেলুড় মঠে এক ভদ্রলোক দেখা করতে 
এসেছিলেন। তিনি কেরানী। কেরানীর 

কাজ কেমন ক'রে করতে হয়,-্কেমন ক'রে 

ফাইল্ (816৪) রাখতে হয়, হাতের লেখা 
কেমন গোটা গোটা ও স্পষ্ট হওয়া উচিত, 

ইত্যাদি খুঁটিয়ে বলতে থাকলেন প্রায় পচিশ 
মিনিট ধরে। এই কাজ শুধু যে অন্নের জন 

৪ 

তা নয়, দেশের দশের কাজ--ক্রমে “কর্মই ব্রক্গ' 

এই ভাবে সকলের মনটা তুলে দিলেন, এ 

একটা অন্থভৃতি ! ধারা শুনতেন, তারা যে 

শুধু কথাগুলি শুনতেন, তা নয়-_সেই বাণীর 
পিছনে একট] শক্তি কাজ ক'রত, কিছুক্ষণে 

মন আচ্ছন্ন হয়ে যেত একটা সমগ্রতার 

চেতনায়। সেই ভাবটিই সারা জীবনের 

পাথেয় ও সাধনাম্বরূপ হয়ে উঠত। এই যে 

ব্যাপারটিঃ তা যে শুধু স্বামীজীর মধ্যেই দেখা 
যেত, তা নয়। মহারাজদের (স্বামীজীর গুরু- 

ভাইদের) অনেকেরই এই গুণটি ছিল। তবে 

স্বামীজার স্বভাব ছিল সব বিষয়ে একট! জোর 

দিয়ে বল। এবং তার কথার মধ্যে আশ্চর্য এক 
শক্তি থাকত, তা মনকে অনুভব করিয়ে দ্িত। 

স্বামীজীর লেকচার ধার! শুনেছেন, 

তাদের কাছে আমি শুনেছি--তার বক্তৃতার 

সঙ্গে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে ধাপে ধাপে 

তুলে নিয়ে যেতেন এবং শেনে এক 'ব্রহ্মই 
আছেন সর্বসত্তাময়'--এই ভাবটি সকলের 

ভিতরে ঢুকে যেত। 

অনেক সময় হাসি-তামাসার মধ্যেও 

স্বামীজী “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ষ'--এই ভাবটি ভিতরে 
ঢুকিয়ে ছাড়তেন। ভক্তরাজ মহারাজ একবার 

তার অট্রহান্ত দেখেছিলেন । মহাপুরুষ 

মহারাজ পর্যন্ত তটস্থ! অষ্ট অষ্ট হাসি। সেহ 

শবের ধ্বনি-তরঙ্গ ধাপে ধাপে এক গ্রাম থেকে 

আর এক গ্রামে উঠছে--মনও সেই সঙ্গে উপরে 

উঠে যাচ্ছে। এক বিরাটের মহিমায় সব 

ছেয়ে গেল! 

আমরা যে-সব আধ্যাত্বিক অবস্থাগুলিকে 



২৬ উদ্বোধন 

জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করি, তাদের কাছে 

সে-সব যেন ছেলেখেল! ! হাসতে হাসতেই 
মনটাকে নিরোধ ক'রে দিলেন । একট] হাঁসি 

বা ঠার্টার মধ্যেই অন্তরে এমন ইঙ্গিত ও স্পর্শ 

দিয়ে দিতেন যে, ওইতেই সব কাজ হয়ে যেত। 
এ-সব কথা কাউকে বলবার নয়, কারণ কে 

বুঝতে যাচ্ছে ও-কথ|! কিন্তু যার! তাদের 
কাছে গিয়েছে, দেখেছে--তাদের কাছে এ-সব 

কথা নুতন নয়। 

রাজনীতি-সম্পর্কে শ্বামীজীর মনোভাব 

রাজনীতি বলতে আমরা তখন বুঝতাম-__ 

দেশের স্বাধীনতা । ইংবেজদের অধীন ছিল 
দেশ ; অনেক যুবকের মনেই সেজন্য ছুঃখ ছিল । 

স্বামীজী নিজেও ভারতবাসী হিসাবে এই 
পরাধীনতার গ্লানি অতি গভীরভাবে উপলব্ধি 

করতেন। কোন কোন ব্যক্তির কাছে তিনি 

ইংরেজদের সম্বন্ধে অতি কঠিন মন্তব্যও 

করেছেন। কিন্তু ওইটাই তার একমাত্র ভাৰ 
মনে করলে ভুল হবে। ইংরেজদের গুণের 

কথাও আবার বলেছেন। ইওরোপের 
লোকেদের কর্মশক্তির প্রশংসা বার বার 

করেছেন। . কিন্তু অত্যাচার বা মনুষ্যত্বের 

অবমানন| যে কেউ করুক, তার বিরুদ্ধে তার 

মনোভাব দৃঢকঠে জানিয়েছেন। একবার 
একজন মহারাস্ত্রীয় ভদ্রলৌক তাকে ইংরেজদের 
অনাচার ও অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা 

বলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে স্তব্ধ 

হয়ে রইলেন। তারপর তাকেই প্রতিপ্রশ্ন 
করলেন, 'তৰে এত অত্যাচার মুখ বুজে সহ 

ক'রছ কেন? তিনি বললেন, “কি করব?" 

স্বামীজী উষ্ণম্বরে বললেন, 'কেন? ওদের 

গল] টিপে সাগরে ভাসিয়ে দাও।' এ শুধু তার 
কথার কথ! ছিল না। অপমান সহা করা তার 

কোগ্নীতে লেখেনি। ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে 

[ ৬৫তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

মিলিটারী ইংরেজদের দ্বারা অপমানিত হ'স্বে 

তাদের ছুটিকে বগলদাবাই ক'রে বলেছিলেন, 
“দরজ! থেকে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেবো।” এট] 

হ'ল-_তার ব্যক্তিত্বের প্রতি অসম্মান করলে 

তার প্রতিক্রিয়া। রাষ্ীয় স্বাধীনতার জন্য 
গ্রাম হোক--তাও তিনি চাইতেন। তবে 

এটাও নিশ্চিত যে, তিনি গুরুভাইদের এবং 
মঠকে রাজনীতিক ব্যাপার থেকে আলাদ! 

রেখেছিলেন। কোন ইংরেজ উচ্চপদস্থ রাজ- 

পুরুষ মঠে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। 
তাদের ইচ্ছ! ছিল-স্বামীজী স্বয়ং বড়লাট বা 
তার কোন সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। 

কিন্ত “সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষেধ'--এই কথা 

তিনি অক্ষরতঃ পালন করেছিলেন । মঠের 

প্রতি তদাশীত্তন সরকারী দপ্তর বিশেষ ক'রে 

“সি, আই. ডি.র বড় সাহেব বিরূপ মনোভাব 

পোষণ করতেন। কিন্তু এ ইংরেজ মহোদয় 
স্বামীজীকে যে কি চোখে দেখলেন, তা তিনিই 
জানেন! কিন্তু তার মুখ থেকে আপনিই এই 

কথাগুলি বেরিয়ে এল--“তুমি আমার ঈশ্বর 
তুমিই যিশু ।” তার প্রভাবে পরে লাট-দপ্তরের 
মনোভাব অনেকট! পরিবর্তিত হয়েছিল। 

স্বামীজী ভবিষ্যতের উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
তখনই দেখেছিলেন মঠের ভবিষ্যৎ । সকলকে 
নিয়ে-সর্ব জাতি ও সম্প্রদায়কে নিয়ে সর্ব 

ভাবের মানুষকে নিয়ে সঙ্ঘকে চলতে হবে, 

তা তিনি জানতেন। রাজনীতিক আন্দোলনে 

ছিলেন, এমন অনেক লোক যদিও মঠে স্থান 

পেয়েছিলেন, তবু মঠকে সাক্ষাৎ রাজনীতিতে 

সংগ্লিই হ'তে তিনি প্রবলভাবে নিষেধ 

করেছিলেন। 

ভূপেনবাবুকে বলতে শুনেছি--্বামীজী 
আর কিছুদিন পরে এলে রাজনীতিক আন্দোলন 
চালাতেন ।' তাকে তিনি যুগ-পরিবর্তনকারী 
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শক্তি বলেই দেখেছেন। তবে তার ভাবকে 
রাজনীতির মধ্যে সীমিতই দেখতে চেয়েছেন। 
কিন্তু স্বামীজী স্ব গণ্ডির বাইরে ছিলেন। 

মহামানবতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি সর্বদেশের 
মঙ্গল কামনা ক'রে গেছেন। আমাদের 

নিজেদের দেশের আত্মচেতন। জাণ্ক - এ ইচ্ছা 

তো হওয়া স্বাভাবিক। সেই জন্তে ত্যাগী 

একদল সন্যাী গঠন ক'রে গেছেন, ধারা তার 

সেই ভাবকে জীবনে জাগ্রত ক'রে রাখবে আর 
বাইরের জগতে কর্মের মধ্যে তাকে রূপ দেবে । 

সিস্টার নিবেদিত। সম্বন্ধ দু-একটি কথ। 

সিস্টার নিবেদিত সম্পর্কেও কিছু লোকের 

ধারণা আছে £ তিশি রাজনীতিক আন্দোলনের 

সঙ্গে সংগ্রিষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর 
সায় নাথাকলে তা সম্ভব ছিল না। প্রকারান্তরে 

স্বামীজী রাজনীতিক আন্দোলনের সমর্থক 

ছিলেন__-এই কথাই তার! বলতে চান। কিন্ত 
স্বামীজী নিজে এবং সন্ন্যাসী-সঙ্ঘকে রাজনীতির 

উধের্ধ রেখেছিলেন, তাতে সন্দেহ-মাত্র নেই। 

কাশীতে লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক তার 

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজনীতি সম্বন্ধে 

বিশদ আলোচনাও হয়েছিল। স্বামীজী 

উঠার সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনের তুলনামূলক 

দৌষগুণ বিচার করেছিলেন ও নিজের 

স্পষ্ট মতামতও জানিয়েছিলেন । সেই সময় 

ধর্মের স্বান রাজনীতির উধ্বে? তাও অতি স্পষ্ট 

ভাবে ব্যক্ত করেন। 

সিস্টার ছিলেন আইবিশ ছুৃহিতা। তখনও 

আয়ার্ল্যা্ড স্বাধীন হয়নি। তার মনে 

ভারতের বিপ্লবীদের প্রতি সহাহৃভূতি থাকা 
স্বাভাবিক ছিল। অন্তপক্ষে স্বামীজী কারও 

ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্যে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্ত 
তা সত্তেও সিস্টার নিবেদিত আধ্যাম্সিক লক্ষ্য 

হারিয়ে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, তাও 

স্বামীজীর স্বৃতিকথা ২৭ 

তিনি চাইতেন না। তাই তাকে ভারতের 
ভাবধারা বুঝে সেবা করতে ৰবলেছিলেন। গুপ্ত 
মহারাজ তাকে বাংল। শেখাতে যেতেন। 

অন্তান্ঠ ব্রহ্মচারীরাও তার খোজখবর নিতেন । 

কিন্ত তাকে মঠ থেকে আলাদ1 থেকেই নিজের 

ইচ্ছা ও ভাব অন্যায়ী কাজ বেছে নিতে 
বলেছিলেন । " ভারতের পুরাণ ও উপনিষদ 

সিস্টার খুব ভালভাবে জেনেছিলেন। এবং 

তিশিও মনেপ্রাণে ভারতের একটি মেয়ে হয়ে 
গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অজস্র স্নেহ ছিল 
তার উপর; এবং তিশি আ্রীশ্রীমায়ের আদর্শেই 
শিজেকে সম্পূর্ণ রকমে ভারতের কল্যাণে 
বিলীন করেছিলেন । 

একটি মেয়ে-ইস্কুল খুলে মেয়েদের শিক্ষা 
ধিম়ে তাদের জীবন গঠন করতে তার সমস্ত 

শক্তি নিয়োগ করেছিলেন । এটা ছিল তার 

আত্মবিলুপ্তি। তার মতো! প্রতিভা ও বাগ্সিতার 

শক্তি নিয়ে একজন রাজনীতিক নেত্রী হওয়] 

তার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কাজ ছিল না। 

কিন্ত তিনি একটি ছোট্ট ক্ষেত্রে নিজেকে সীমিত 

ক'রে যে-কাজ ক'রে গেছেন, বাহিরে তার 

প্রকাশ বেশী বোঝা না গেলেও অন্তর্জগতে 

মেয়েদের মধ্যে অদ্ভূত শক্তি সঞ্চারিত করেছে। 

“আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'_এই 
মহাঁবাক্য সিস্টারের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে 

পালিত হয়েছিল। স্কুলের সামনের গলিটি 

অপরিষ্কার থাকায় বহুবার নিজের হাতে সমস্ত 

পথটি সন্মার্জনী দিয়ে পরিষ্কার করেছেন। পাড়ার 

সব বাড়িতেই মহিলারা নিজেদের মেয়েদের 
সাবধান ক'রে দিতেন--ওরে ! রাস্তায় কিছু 

ফেলিস্ না, ফেলিস্ না| এখুনি “মেম সায়েব' 

বাঁটা-হাতে নিজে পরিষ্কার করতে আসবে।” 

মেমসাহেবকে সকলেই ভালবেসেছিলেন, 

তাই তে তাকে এত ভয় ছিল! ছেঁড়া কাগজ 
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বা! পাতা, খেলনা-ভাঙা-_কিছুই ফেলবার জো! 

ছিল না। সেদিন সিস্টারকে ধারা দেখে- 

ছিলেন, 'তাদের অনেকে এখনও জীবিত 

আছেন। তারাই এখনও বলতে পারেন -- 

সিস্টার ও শ্রীত্রীমায়ের শিক্ষা কি প্রকার ছিল। 

মান্নষ-গঠন করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। 

সিস্টার স্বামীজীর শিষ্যা ছিলেন বটে, কিন্ত 

শ্রীপ্রীমায়েরও অজ স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন 

এবং মেয়েদের শিক্ষাও এই দেশেরই ভাবধার! 

অন্যায়ী দিতে চেয়েছিলেন। এই জন্তই 

সিস্টারও রাজনীতিকে প্রাধান্য দেননি । যদি 

রাজনীতিকে সিস্টার নিজ কর্মক্ষেত্রকূপে বরণ 

করতেন, তাহ'লে তার নায় গুণবতী ও 

ওজস্ষিনী. মিল! দেদিকেও বড় কিছু ক'রে 

যেতেন। ইচ্ছা করেই তা তিনি নেননি । 

তবে সম্পূর্ণ এড়িয়েও যাননি । হয়তো! এই 
জন্তই বাহ-সন্াসও তিনি নেননি। তবে 
তাকে হালক। রঙের গেরুয়া পরতে দেখেছি 

এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন। তা 

থেকেই তার অন্তঃসন্ন্যাসের ভাবটি স্পষ্ট বোবা 

যেত। এই রাজনীতির জন্যই সম্ভবতঃ তিনি 

মঠের থেকেও আলাদাভাবেই ছিলেন । কিন্ত 

তবুও তার জীবনের লক্ষ্য এই কর্মজগতের 

মধ্যেই আবদ্ধ ছিল নাঁ। বেদাস্তের চরম 

অন্ুভুতিই ছিল তার জীবনের মূল লক্ষ্য । 

স্বামীজীর ইচ্ছায় কর্মকে তিনি স্বীকার 

করেছিলেন এবং ছোট ছোট কাজে 'সেবার 

আদর্শ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। 

আধ্যাত্মিক উপলব্ষিই মাহ্ৃষের জীবনের শ্রেষ্ঠ 

সম্পদ্ | সেজন্য নান! প্রকার সাধনার কথ 

শাস্ত্রে পাওয়। যায়। ম্বামীজীও সংক্ষেপে 

বাজষোৌগের উপর অধিক ঝৌক দিয়েছেন মনে 

হয়। তবে ভক্কি কর্ম ও জ্ঞান--এই তিনটির 

সামগ্স্য করতে বলেছেন বারে বারে। এই 
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সাধনার ভিত্তি একজন সৎ মানুষের গুণাবলী | 

অধ্যাত্ব-রাজ্যের দর্শশাদি বা 'ভাব'সমূহকে 
তিনি প্রধান বলতেন না। সমগ্র জীবনটাই 

সাত্তিক ও সুন্দর হ'তে হবে-এইটাই হ'ল মূল 
কথ1। এরই নাম হ'ল কর্মযোগ। 

সকল কর্মই কর্মযৌগের উপায় 

স্বামীজী যে-কোন কর্মকেই কর্মযোগে 

পরিণত করতে শিক্ষা দ্রিয়েছেন। কিন্ত সেই 
সঙ্গে গুরুর বা গুরুতুল্য ব্যক্তির প্রতি অটুট 
শ্রদ্ধা ও আজ্ঞান্গবতিতার প্রয়োজনীয়ত1 সম্বন্ধে 

সচেতন করেছেন । যে-কোন ব্যক্তির জীবনে 

ধর্লাভের পিপাসা যতই প্রবল হোক, 

'বেহেডত হওয়া পছন্দ করতেন ন1| বুদ্ধি 
ও যুক্তি সহায়ে ধীরে ধীরে উন্নতি হওয়! বেশী 
ভাল; কিন্তু ভাব-বিহ্বলতা, বিচার-বিমুখতা 

_-এ সকল গুণকে অধিক প্রশ্রয় দিতেন 

না। “মেনিমুখো। হ'স্নি'ঃ “বীর হ তোরা”, 

কাজে লেগে যা'-এই সব ছিল তার কথা। 

এইগুলি আমরাও বলি, কিন্তু তাতে শক্তি নেই। 
স্বামীজীর এই সব অতি লাধারণ কথাও শুধু 
কথা নয়__মন্ত্র বলা যেতে পারে । শুধু কথা 

দিয়ে যে এ-সব ভাব তিনি বুঝিয়ে দিতেন, 
তা নয়। এ কথার পিছনে একট! প্রচণ্ড শক্তি 

ছিল-একবার শুনলে মনে গেঁথে যেত। 

ওইগুলি পালন করতে গিয়ে সারা জীবনটাই 
পালটে যেত। স্বামীজী বা তার গুরুভাইদের 

কাছে ধার! গিয়েছেন, তারা সকলেই সুচারুনূপে 

কর্ম করার শিক্ষা পেয়েছেন | কর্ম করতে করতে 

“যোগ' হবে বা! ভগবান লাভ হবে-এই রকম 

একট ধারণ। হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্ত 

ভগবদৃভাবটি কি, তা! তাদের কাছে গেলে মনে 

কেমন ভাবে যেন তা মুদ্রিত হয়ে যেত। আমি 
আমার জীবনে পরবর্তীকালে নান! সাধুসন্ন্যাসী 
দেখেছি, কিন্ত এই আধ্যাত্মিক সম্পদ নিঃশ্বাসে 
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প্রশ্বাসে বাতাসে ও অস্তরীক্ষে এমন ভাবে ছড়িয়ে 

পড়তে কোন দিন উপলব্ধি করিনি । ভগবান 

সর্বত্র বিরাজিত, সব কাজই “তার কাজ", কাজের 

ছোট বা! বড় নেই। চিন্তা-ভাবনা, লেখা-পড়া 
ধ্যান-ধারণা-সবই কাজ । যখন যে কাজটি 
করতে হবে, সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে, যেন একমাত্র 

এ কাজটি ঠিকমত করার উপরই জীবন-যরণ 

সমস্ত সমস্তা নির্ভর করছে ।--এই রকম 

প্রকাস্তিক অনুরাগ ও চেষ্টার নাম শ্রদ্ধা? । কর্ম 

এই শ্রদ্ধা-সহযোগে “ফোগে' পরিণত হয়। 

মন ও.বুদ্ধি যেখানে নিরুদ্ধ, ভগবান শুধু 

সেখানেই আছেন ত1 নয়। সমস্ত বিশ্বে সমস্ত 

কিছুই তিনি। এমন কোন কাজ নেই, যা 

“পূজা” নয়। ঘরটি মোছা, বাজারটি করা, 
হিসেৰ রাখা-.সব কাজেই সেই এক অখণ্ড 

সচ্চিদানন্দের অন্ৃভৃতি ও উপলব্ধি থাকা! চাই। 
তবে তে কাজ ক'রে আনন্দ পাওয়া যাবে। 

আর তবেই যেখানে সেখানে বসেও তার ধ্যান 

হওয়া সম্ভব হয়। এত কর্মের কথ! যিনি 

বলতেন, সেই স্বামীজী কিন্ত কর্মজগতের যাহ 

ছিলেন ন1। তার সমস্ত বৃত্তি ছিল অন্তমুখী, 

এমন এক ভাবরাজ্যের--যা আমাদের চোখে 

ধর দিত, কিন্ত যেন সদ] সর্ধদ! নাগালের 

বাহিরে থেকে যেত। তার কথা, তাঁর মুখ 

মনে পড়লেও সেই অপূর্ব ভাবজগতের কথাই 
মনে ওঠে, কর্ম জ্ঞান ভক্তি_এ-সব কিছুই মনে 

থাকে না। “আচার্যকোটীরা আসেন এই 
এই ভাবে মানুষকে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
পরিচয় করিয়ে দ্রিতে--তার জন্ত কোন যোগ 
বা সাধনার প্রয়োজন হয় না। তবে সেই 
ভাবটুকু রক্ষা করার জন্য সমগ্র জীবনটাই লেগে 
যায়। আর তারই নাম 'কর্ষযোগ" | 

রাখাল মহারাজ-_কর্মযৌগের আদর্শ 

রাখাল মহারাজকে প্রায়ই দেখেছি কোন 
এক অতল ভাবরাজ্যে ডুবে যেতেন। আমরা 

স্বামীজীর শ্থৃতিকথা ২৯ 

শুনতাম, তিনি ছিলেন ঠাকুরের মানস-পুত্র | 

এ-কথাও শুনেছি, তার দেহের গঠনও ছিল 

কতকাংশে ঠাকুরেরই মতন। তাছাড়। তার 
মন মুহুমুুঃ সমাধিমগ্ন হ'ত, তা তো তার সেবক 

ব্রহ্মচারী ও সন্যাসীরবা দেখেছেন। এমন 

মান্ৃধকে মগের অধ্যক্ষ নির্বাচন করলেন স্বয়ং 

স্বামীজী। প্রেসিডেন্ট হওয়ার কত দায়িত্ব, 

কত বহুমুখী কাজ! এই কর্মের বোঝ! তে! 
রাখাল মহারাজ নিতেই চাননি। কিন্তু গুরু- 

ভাইদের ভিতর এমনই প্রেম ছিল যে, রাখাল 

মহারাজের মতো অন্তমুখী বৃত্তির মানুষও এই 

কর্মের শৃঙ্খন স্বেচ্ছায় বরণ করলেন । স্বামীজীর 

অমোঘ ওষপ ছিল- মিনতি । “তাহ'লে কি 

ভাই, আমি একাই খেটে খেটে ম'রব ?- এর 

পর হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ ) মতে] 
ধ্যাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর পক্ষেও ন1'-বলা অসম্ভব 

হয়েছিল। তিমি যেমন স্বামীজীর সঙ্গে 

আমেরিকা যেতে স্বীকৃত হলেন, ঠিক সেই 
ভাবেই স্বামীজী রাখাল মহারাজকেও মঠের 
প্রথম অধ্যক্ষ হ'তে স্বীকৃত করেছিলেন । 

ঈশ্বর-দর্শন করলে সর্বভূতে প্রেম হয়_- 
এই কথা আমরা শাস্রমুখে গুনি। কিন্ত 

সেই প্রেম নিয়ে কিভাবে কর্ম করা যায়-_তার 
নির্দেশ পাওয়া স্থকঠিন। বাবুরাম মহারাজ, 
শরৎ মহারাজ প্রভৃতি স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের 

জীবন ও তাদের শিক্ষা থেকে আমর! কতকটা 

বুঝতে পারি কর্ম করার হুত্রটি কি! রাখাল 
মহারাজকে বলা যায় এ-বিষয়ে আদর্শ । তার 

কাছে ধারা ( সেবকর্পে ) থেকেছেন, তার! 

খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে আজও আমাদের আদর্শ 
স্বর্ূপ। পাতাটি কি ক'রে পাততে হয়, এমন 

কিলবণ পরিবেশন কিভাবে করতে হয়, তাও 

তিনি শিখিয়েছেন । এমন ছোটখাট ব্যাপারে 

তার মতন আত্মভোলা অন্তর্জগতের পুরুষ কি 
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ক'রে লক্ষ্য রাখতেন--এইটাই আশ্চর্য লাগে। 

স্বামীজী ও এই সব মহান্ পুরুষদের দেখে 
একটি কথা নিশ্চিত রূপে বোঝ! যায়-আমরা 

যাকে বলি ধর্ম, ভগবান, মনুষ্যত্ব--এগুলি 

আলাদা আলাদ| কিছু নয়, একই নিত্য 
চিরন্তন ভাবেরই-_-এইগুলি শাশ্বত প্রকাশ। 

স্বামীজীর শিক্ষা বলতে বোঝায়-সেই মূল 
ভাবটিকে ধরা । সেই ভাবে ভাবিত হয়ে 

মান্য নিজ নিজ পথ ও কর্তব্য শিজেই স্থির 
ক'রে চলবে। তিনি একদিকে সঙ্গের প্রতি 

বিনা-প্রতিবাদে আজ্ঞাহ্বতিতা শিক্ষণ দিয়েছেন, 
কিন্ত অন্য দিকে ব্যক্তিকে দিয়েছেন পূর্ণ 

স্বাতন্ত্য। কিন্তু স্বামীজী কর্মের কোন একটি 

নির্দিষ্ট মা্গকে কখনও একমাত্র প্রাধান্ত দেশনি। 
শাস্ত্রে যাকে বলে “বিরাট”__সেই প্রাণ-পুরুষকে 
তিনি নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন। 

সেই চেতন! থেকেই তিনি 'জনতা-জনার্দনের 
ভিতর যে প্রাণ-পুরুষের সন্ত! ছড়িয়ে আছে, 

তাকে আহ্বান করেছিলেন। আীরামকৃষ- 

সজ্ঘের কর্মের সুত্রটি বুঝতে হ'লে এই ঠৈতন্যময় 
পুরুষকে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে হুবে। 
তবেই বুঝতে পারা যাবে- আধ্যাত্মিক 
উপলব্ির চরম শিখরের সঙ্গে কর্মজগতের স্থলতম 

কর্মক্ষেত্রের নিগুঢ সম্পর্ক কি। তখন আমর! 
ংশিকভাবে বুঝি-স্বামীজীর বেদাস্তবোধ 

সত্বেও কর্মের জন্ত কেন এই আহ্বান। রাখাল 

মহারাজের মতো সমাধিমান্ ব্যক্তিও তুচ্ছাতি- 
তুচ্ছ কার্ধকে কেন এত মহত্ব দিয়েছেন। এবং 
এই স্ুত্রটি না বুঝলে 'নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা 

কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অতি দুরূহ | 

কর্মই উপাসনা হ110.| 

ইংরেজীতেও এই রকম একটি প্রবাদ আছে 
০ এ কিন্ত স্বামীজীর 

কর্মযোগ কি- বুঝতে হ'লে তারই কথিত একটি 

ঘা 0810100, 
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সুত্র ধ'রে বুঝলে ভাল হয়। তিনি বলতেন-- 

কর্ম উপাসনা, উপাসন| কর্ম'। আমর] জীবনে 

ঠিক উলটোটাই বেশীর ভাগ লোকে করি। 
কর্মকে উপাসনার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করি। 
উপাসনার সময় যে একাগ্রতা ও শ্রদ্ধ। থাকা 

উচিত, সেই শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা হ'লে তবে কর্ম 

হষ্ঠুভাবে করা যায়। শুধু তাই নয়, উপাসনা- 
রূপ কর্মটিকেই ভগবৎকার্য ব'লে মনে করি-__ 

কর্মমাত্রই যে ঈশ্বর-উপলব্ধির সোপান, তা 
মনে করি না। সেই ভাবটি রাখাই হ'ল 
উপাসনা-বোধে কর্ষ করা। কিন্তু এইটিও 

মণের ক্ষেত্রের আংশিক পরিণতি । এর পরি- 

পূরক ভাব হ'ল উপাসনারূপ কর্মে নৈকর্ম্য- 
বৃন্তি নিয়ে আসা । এইবার এই ছুইটি ভাবের 
সামঞ্তস্ত করলে কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান বা ভক্তি 

_-সবই কর্মও বটে, উপাসনাও বটে। জাগ্রত 

মনকেই বলে কর্ম -সেই মনের উপরে যে ভাৰ- 
জগৎ তাকেই বল] হয় উপাসনার ক্ষেত্র। 

এই উভগ়্ ক্ষেত্রের উধ্বে' মন যেতে চায় না। 

নান| রকম সাধনার নির্দেশ দেওয়া! হয়েছে__-এই 
কর্ম ও উপাসনার উধ্র্ধে যে বোধ, সেইখানে 

স্থিতি যাতে হ'তে পারে। স্বামীজী সর্ধ- 

সাধারণের জন্তে এই একটা সহজ সাধনার পথ 

ব'লে গিয়েছেন। সব কাজই ভগবানের কাজ 

ভাবলে মনের উপাসনার ভাব-জগৎ খুলে 
যায়। সেই ভাব রাজ্যেও নিস্পৃহ হ'তে 

হবে। নিঃ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ 

স্বাভাবিক ভারে যখন ভগবদ্বোধ প্রত্যেক 

কার্ষে থাকে, তখনই উপাসনাও কার্ষে পরিণত 

হ'তে পারে, তার পূর্বে নয়। এক কথায় 

বেদান্ত-ভাবের চরম অবস্থায় “কর্ম উপাসন। ও 

উপাসন। কর্ম ব্ধপে- অনুভূতি হ'তে পারে। 

স্বামীজীর ছোট ছোট এক একটি কথার তাৎপর্য 

এই রকম অতি নিগৃঢ়। (ক্রমশঃ) 



আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃত 
শরীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী 
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স্বামীজীর দৃঢ় অভিমত এই ছিল যে, 
হিন্দুধর্মের উচ্চ তত্বসমূহ লোকের মজ্জাগত 
করাতে হ'লে দেশের ভিতরে ব্যাপকভাবে 

সংস্কৃতভামাঁর অন্ুণীলনের একান্ত প্রয়োজন | 

মাদ্রাজে প্রদত্ত “ভারতের ভবিষ্যৎ, শীর্ষক 

বক্তৃতায় তিনি এ-বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা! 

করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সংস্কৃত অত্যন্ত 

দুর্ধহ ভাষা, এবং সারাজীবন চা করেও 

ভাষা আয়ত্তাধীনে আনা! খুবই কঠিন। 
সাধারণ লোকের পক্ষে মূল সংস্কৃত বই থেকে 
ধর্মের তত্ব আহরণ করা প্রায় অসম্ভব । 

সুতরাং বেদবেদান্তে নিহিত ততৃসমূহ জন- 

সাধারণকে শেখাতে গেলে চলতি ভাষায় 

ব্যাখ্যা কর। ছাড় গত্যন্তর নেই। বুদ্ধ; 

রামাহ্বজ, শ্রীচৈতন্ত__এ'রা চলতি ভাষায় 

ধর্মব্যাখ্যা করতেন বলেই জনসাধারণ এদের 

প্রতি এত আকৃ্ট হয়েছিল।, চলতি ভাষায় 

শান্্র-ব্যাখ্যানের এরূপ উচ্ছৃসিত প্রশংসার পর 

স্বামীজী বলেছেন যে, এটা কিন্ত শেষ কথা নয়। 

প্রাচীন খষিগণ সংক্ষিপ্ত স্বত্রের আকারে মহান্ 

তত্বমমূহ গ্রথিত ক'রে গিয়েছেন । এই কুত্র- 
মমৃহের একটি প্রধান গুণ এই যে, এগুলো খুব 
সহজেই মুখস্থ করা যায় এবং যার সংস্কৃতে 
যৎ্সামান্ত জ্ঞানও আছে, সে যদি এগুলে। 

ক্রমাগত মনের মধ্যে আওড়ায়, তবে দিন দিন 

সুত্রের অর্থ তার নিকট অধিকতর পরিস্ফুট 
হয় এবং তার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার 

করে। তাইম্বামীজী বলেছেন ঃ 

্নসাধারণকে অবশ্যই চলতি ভাষায় 

এ-সকল তত শিক্ষা দিতে হবে। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে সংস্কত-শিক্ষাও চলবে, যেহেতু 
সংস্কত-শবরাশির উচ্চারণমাত্র জাতির মধ্যে 
একটা গৌরববোধ জাগিয়ে তোলে, শক্তি 
সঞ্চার করে।, রামাহুজ, চৈতন্ত ও কবীর 
ভারতের নিম্নজাতিদের তোলবার চে 
করেছিলেন, আর সেই চেষ্টার ফলে তাদের 
জীবিতকালে অদ্ভুত ফলোদয় হয়েছিল। কিন্ত 
মে ফল কেন স্থায়ী হ'ল না, তাদের তিরো- 

ধানের পর এক-শ' বছর যেতে না যেতেই 
কেন শিক্ষার ফল বিনষ্ট হয়ে গেল-_এ-সকল 
প্রশ্থের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে 
যে, নিরজাতির প্রভূত উন্নতি-সাধন যদিও 
তারা করেছিলেন, তারা মনেপ্রাণে যদিও 

চেয়েছিলেন যে নিম্নজাতির উন্নতি হোক, 
তথাপি জনসাধারণকে সংস্কত শেখাবার কোন 
ব্যবস্থা তারা করেননি । এমন কি, ভগবান্ 
বুদ্ধ পর্যন্ত ভুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন-_- 
জনসাধারণের মধ্যে সংস্কিতচ তিনি বন্ধ ক'রে 

দিলেন। তিনি হাতে হাতে ফললাভ 

চেয়েছিলেন। তাই সংস্কত শান্তগ্রন্থে নিহিত 

ভাবসমূহ তখনকার চলতি ভাষা পালিতে 

ব্যাখ্যা ক'রে তিশি জনসাধারণকে উপদেশ 
দিতেন। এট! যে খুব মহৎ কাজ হয়েছিল, 
তাতে সন্দেহ নেই। জনসাধারণের নিজের 

ভাষায় ব্যাখ্যা করাতে বুদ্ধদেবের কথা তাঁর! 

অনায়াসেই বুঝতে পারত। সেটা খুবই মহৎ 

প্রচেষ্টা বলতে হবে, এর ফলে বুদ্ধের শিক্ষা 
দ্রুতগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । 

কিন্ত উচিত ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের প্রসার 
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বৃদ্ধি করা । জ্ঞান দ্বারে দ্বারে পৌঁছাল বটে, 
কিন্ত তার গাভীর্য ও মর্যাদা খোঁয়। গেল, 

সেই জ্ঞান সংস্কারে পরিণত হ'ল ন1। জ্ঞান 

যতক্ষণ ন! সংস্কারে পরিণত হয়, ততক্ষণ তা 

বাইরের কোন আঘাত সামলাতে পারে না। 
ছুনিয়াতে রাশি রাশি জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে 

পারে, কিন্ত তাতে দুনিয়ার উপকার বিশেষ 

কিছুই হবে না। জ্ঞান হজম হয়ে রক্তমোতে 

মিশে যাওয়। চাই, অর্থাৎ স্বভাবে পরিণত 

হওয়া চাই। 
আমর! জানি যে, বর্তমান যুগে অনেক 

জাতি কিংবা সমাজ আছে, যাদের মধ্যে 

বিছ্ভার কোন অভাব নেই; কিন্ত তার ফল কি 

দেখা যাচ্ছে? আচরণে তারা বাঘের মতো! 

হিংআ, কিংবা বর্বরের গ্ভায় নিষ্ঠুর, যেহেতু 
তাদের জ্ঞান সংস্কারে পরিণত হয়নি । *%* * * 

জনসাধারণকে তাদের মাতৃভাষ! শেখা ও,-- 

মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চভাব, উচ্চচিন্ত। তাদের 

মধ্যে ছড়িয়ে দাও; তা হ'লে তারা অনেক 
কিছু জানবে । কিন্ত শুধু জানা! যথেষ্ট নয়__ 
শুভ সংস্কার তাদের মধ্যে জন্মাতে হবে। 

যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ যত মানসিক 

উন্নতিই তাদের হোক, সেই উন্নতি কিছুতেই 

স্বায়ী হবে না। যাঁর! সংস্কৃত জানে, তার! 
আপন হতেই একটি পৃথক জাতিতে পরিণত 

হবে, অল্নকালের মধ্যেই তার সংস্কৃত জানার 

দরুন অপর সকলকে দাবিয়ে তাদের উপর 

প্রভৃত্ব করবে। তথাকথিত নিম়শ্রেণীর ব্যক্তি- 

বর্গকে আমি বলছি, তোমরা যদি নিজেদের 

উন্নত করতে চাও, তার একমাত্র উপায় হচ্ছে__ 

সংস্কৃত শেখা । উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে চেঁচামেচি, 

লেখালেখি, এবং খিটিমিটি কর! বৃথা, এতে 
লাভ কিছুই হবে না, উপরস্ত ঝগড়াবিবাদ 
বাড়তেই থাকবে । আমাদের ভাগ্যদোষে 

[ ৬&তম বর্ষ,-১ম সংখ্যা 

এই জাতি বহুধাবিভক্ত তো! আছেই, বিবাদ" 

বিসংবাদের ফলে আরও শতধ। বিচ্ছিন্ন হয়ে 

পড়বে । উচ্চনীচের ভেদ মেটাতে হ'লে তার 

একমাত্র উপায়, নিম্নবর্ণদের পক্ষে উচ্চবর্ণের 
শিক্ষাদীক্ষা) এবং সংস্কার অধিগত কর]1। 

এটুকু করতে পারলে তোমরা! (নিম্নবর্ণের ) 
ঠিক যা! চাও) তাই পাবে। 

যে উঁচুতে আছে, তাকে নীচে নামিয়ে 
উচ্চনীচকে সমান করার পক্ষপাতী স্বামীজী 

ছিলেন না। ম্বামীজীর পরামর্শ এই যে, যার 

অনুননত, তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েই তাদের 

মধ্যে উত্তম সংস্কার গড়ে তুলে উচ্চবর্ণের 

সামিল ক'রে দিতে হবে। আপামর সাধারণ 

সবাইকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বের দিকে এগিয়ে 
যেতে হবে, এটাই হ'ল, স্বামীজীর মতে 

ভারতবর্ষের আদর্শ 'স্বামীজী বলেছেন যে, 
একমাত্র সংস্কতের সাহায্যেই শুভ সংস্কার 

জন্মানো সম্ভবপর। সংস্কত-শ্লোকের মধ্যে 

উচ্চাঙ্গের তত্বকথা! ও নীতিবাক্য অতি 

সংক্ষেপে, স্বললিত ছন্দেঃ নিপুণভাবে বিত্স্ত 

রয়েছে । যৎসামান্ত সংস্কত জ্ঞান থাকলেই 

সেগুলোর অর্থবোধ হয়, এবং সংস্কৃতভাষার 

এমনি গুণ যে আপন! থেকেই সেগুলো! কণস্থ 

হয়ে যায়।) তখন সেগুলে! সর্বদা মনের উপর 
ক্রিয়াশীল থেকে স্বভাবে ও সংস্কারে পরিণত 

হয়। যত দিন গ্রামে গ্রামে টোল ছিল এবং 

শাস্তরর্চা ছিল, তত দিন এই ভাবেই মন্- 

সংহিতা, বামায়ণঃ মহাভারত; কালিদাস, 

ভবভৃতি, ভর্তৃহরির বহু গ্লোক, এবং চাণক্য 
বিষুশর্মার বহু নীতিবাক্য মুখে মুখে প্রচলিত 

ও সমাজজীবনের উপর সতত ক্রিয়াশীল ছিল। 

হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির এগুলো! ছিল ভিন্তি। 
এজন্তই স্বামীজী সমস্ত চলতি ভাষার চর্চার সঙ্গে 
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সঙ্গে সংস্কৃত-চর্চার জন্তেও এত আগ্রহান্বিত 

ছিলেন। / 
ৃ্ (২) 

উনবিংশ শতকের প্রথমভাগেই বাংলাদেশে 

ইংরেজী-শিক্ষার প্রবর্তন হয়, কিন্ত তার ফলে 

সংস্কতের আদর হাস ন। পেয়ে বরং বুদ্ধি পায়। 

ইংরেজ বাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেক 
সংস্কতাহ্বরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং হিন্দু 

ব্যবহারশাস্ত্র জানবার জন্তে কোম্পানী 

বাহাদরও সংস্কত-চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা 

করতেন । পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বার সংস্কৃত 

আলোচনার ফলেই বস্তুতঃ হিন্দুশাস্ত্রের মহিম 

এবং প্রাচীনভারতের জ্ঞানগরিমা জগদ্বাসীর 

নিকট উদ্ঘাটিত হয়। এই সমস্ত কারণে 

ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীদেরও মনোযোগ 

সংস্কতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর ইংরেজ 

শাসনের ফলে ব্রাঙ্গণদেরও ক্ষমতা ছিল ন! 

'অব্রাঙ্গণ'দের পক্ষে শাস্ত্রচ্। বন্ধ রাখেন | 

কিন্ত কেবল আগ্রহ থাকলেই হয় না, 

স্কত-শিক্ষার সহজ প্রণালী চাই। এই 
প্রণালীর উদ্ভাবন করেন প্রাতঃম্মরণীয় ঈশ্বরচন্্ 

বিদ্াসাগর। টোলে যে অধ্যাপনা-রীতি 

প্রচলিত ছিল, তাতে সংস্কৃত-শিক্ষা ছিল এক 

দারুণ ভীতিজনক ব্যাপার। 'দ্বাদশভি- 

বর্ষর্যাকরণং শ্রয়তে' এই ছিল শেখবার ও 

শেখাবার ব্যবস্থা । এহেন দুরূহ ও ছুরধিগম্য 

শাস্ত্রের সহজপাচ্য নির্যাস বিছ্ভাসাগর মহাশয় 

সহজ বাংলায় এবং বাংল অক্ষরে একশত 

পৃষ্ঠার একখানি চটি বইয়ের মধ্যে ঢেলে নৃতন 

শিক্ষার্থীদের মুখের সামনে ধরলেন। সংস্কৃত 

ব্যাকরণের সবটুকু যে নিলেন, কিংবা বিস্তর 
পরিমাণে নিলেন, ত1 নয়; কিশোর বুদ্ধি যতটুকু 
অল্লায়াসে হজম করতে পারবে, যতটুকুতে 

সংস্কত-ডাষাপরিচয়ের বুনিয়াদ গড়ে উঠবে 
€& 

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃত ৩৩ 

ততটুকুই নিলেন। পুস্তিকার নাম দিলেন 
'উপক্রমণিকা। এমন সার্থক ও সিদ্ধিপ্রদ 

রচন] খুব কমই হয়েছে। 
১৮৪২ খ্রীষ্টাবন্দের শেষাশেষি; ঈশ্বরচন্দ্র 

পাঠ সাঙ্গ ক'রে সবেমাত্র চাকরিতে ঢুকেছেন। 
কথিত আছে, এ সময়ে এক রাত্রির মধ্যে 

'উপক্রমণিকা'র কাঠামে! প্রস্তত হয়েছিল । 

৮চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত বিদ্যাসাগর- 

চরিত থেকে উপক্রমণিকা-রচনার ইতিহাসটুকু 
এখানে তুলে দেওয়! হচ্ছে, যেহেতু এ-সব কথা 

আজকাল আর তেমন প্রচলিত নয়। “একদিন 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু 

বেশ মিষ্টস্বরে “মেঘদূত' পড়িতেছিলেন; সেই 
বালকঠনিঃস্ঘত স্রমিষ্ট কবিতা শ্রবণ করিয়া 
রাজকষ্ণবাবুর সংস্কৃত-শিক্ষার ইচ্ছা বলবতী 

হইয়। উঠে। তিনি বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের 

নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় বিদ্যাসাগর 

মহাশয় তাহাকে সংস্কৃত পড়াইতে সম্মত 

হইলেন, কিন্তু রাজকুঞ্চবাবুর বয়োধিক্যনিবন্ধন 
প্রচলিত প্রথায় ধৈর্মট্যুতির সম্ভাবন1-ভয়ে 
তিনি দুর্বোধ্য ও বহুকালব্যাপী 'মুগ্ধবোধ' 

শিক্ষা! দেওয়ার পরিবর্তে অনায়াসসাধ্য কোন 

নূতন উপায় উদ্ভাবন করা যায় কিনাঃ এই 

চিন্তায় বিব্রত হুইয়! রাজকৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, 
“তোমাকে একটা! সহজ উপায়ে ব্যাকরণ 

শিখাইতে হইবে | এই বলিয়া সেদিন 

তাহাকে বিদায় দিলেন । পর দিবস রাজকৃষ্জ- 

বাবু আপিয়! দেখিলেন, তাহার সংস্কৃত-শিক্ষার 

জন্য বিগ্ভাসাগর মহাশয় বাংলা অক্ষরে 

বর্ণমাল! হইতে আরভ করিয়া শেষ পর্যস্ত এক 

নৃতন ব্যাকরণ রচনা! করিয়াছেন। সেই 

হস্তলিপির সাহায্যেই রাজকৃষ্ণবাবুর ব্যাকরণ 
শিক্ষার স্থত্রপাত হইল । পরিশেষে ইহাঁকেই 
মূল ভিত্তি করিয়া এিপক্রমণিকা'র সৃষ্ট 



৩৪ উদ্বোধন 

হইয়াছিল। উপক্রমণিকা" বিদ্বাসাগর 

মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তির আশ্চর্য প্রমাণ 
প্রদান করিতেছে, ইহার সমগ্র ব্যবস্থাই নৃতন 
ব্যাপার, এই ক্ষুত্্ পুস্তকের সাহায্যে সংস্কৃত- 
শিক্ষার পথ সরল ও স্ুুগম্য হইয়াছে ।” 

এক সময়ে বাংলাদেশে টোলের সংখ্য। 

এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল? কিন্ত 

তৎসত্বেও এ-কথা ঠিক যে, সংস্কতভাষার জ্ঞান 

খুব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় সংস্কৃত 

ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান সমস্ত ইংরেজী-শিক্ষিত 

সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর এদের 

খ্যা দিন দ্রিন বাড়তেই থাকে । 

প্রায় শতাব্দীকাল সংস্কতভাষা কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের জন্য 

অবশ্যপাঠ্য বিষয়দ্পে পরিগণিত ছিল এবং 

ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক ছিল 'ব্যাকরণ- 
কৌমুদী” | এই ছুই বইয়ের অহ্বকরণে আরও 
বই অবশ্য তৈরি হয়েছে এবং অল্পবিস্তর চালুও 

হয়েছে; কিন্তু মূল পদ্ধতি সেই এক। 
(৩) 

ইংরেজী-শিক্ষিত (স্কুলে-পড়া ) ব্যক্তি 
যাত্রেরই কিশোর বয়সে সংস্কৃত ব্যাকরণের 
সঙ্গে এই যে পরিচয় ঘ'টত, তার কি উপকার 

একটু তলিয়ে দেখা যাক । 

বাংলাভাষায় সংস্কৃত শব্ধ বহুলভাবে 

প্রচলিত। শবের ব্যুৎপত্তিজ্ঞান ব্যতীত তার 

সঠিক অর্থ, হক্ম ব্যঞ্জন। প্রভৃতি ধরতে পার! 
কঠিন। ফলে রচনার সৌন্দর্য ও সাহিত্যের 

রস উপভোগ করতেও বাধা জন্মে । অপরদিকে 

দর্শন বিপ্তান ব্যবহারশান্ত্র প্রভৃতিতে শবার্থের 

যথাযথ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক 

_ ভারতবর্ষের অন্তান্ প্রাদেশিক সাহিত্যের 

ভুলনায় বাংলাসাহিত্যের যে অত্যাশ্চর্য ও 

[ ৬৫তম বর্ষ--১য মংখ্য। 

দ্রুত উন্নতি উনবিংশ শতকে ঘটেছিল, তার 

অন্তম প্রধান কারণ, ইংরেজী-শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে সংস্কত-জ্ঞানের প্রসার । রামমোহন 

রায়ের আমল থেকে ধারা বাংলাভাষার 

অন্থশীলন ক'রে এসেছেন, তাদের প্রায় 

সকলেরই সংস্কৃতভাষায় ও সংস্কৃত-সাহিত্যে 

অল্পাধিক অধিকার ছিল; আর ছিল বলেই 
রচনার মধ্যে শালীনতা ও প্রসাদগুণ এত 

স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং 

বাংল! রচনা-প্রণালীর ও সাহিত্যের এত ভ্রত 

উন্নতি হয়েছে । বাংল কাব্য, নাটক, গল্প, 

প্রবন্ধাদিতে রচনার উৎকর্ষ, লালিত্য প্রভৃতির 

জন্তে সংস্কৃত-জ্ঞানের আবশ্যক তো! বটেই, 
ধলাতে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনার 

জন্তে সেই জ্ঞান আবও বেশী আবশ্যক নূতন 
ও স্পঞ্টার্থবাচক শব্দ যোগানোর ব্যাপারে 

সংস্কতভাষা একটি অফুরস্ত রত্বখনি। 
অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত ধাতুপ্রতায়- 

যোগে তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। 

অতএব মোটামুটি সংস্কৃত-জ্ঞান আমাদের 

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও খুবই 
বাঞ্ছনীয় বলা! যেতে পারে। ফুরোগীয় চলতি 

ভাষাসমূহেও বিজ্ঞানের, দর্শনের ও আইনের 
পারিভাষিক শব্দরাজি প্রধানতঃ গ্রীক-লাতিন 

ভাষা থেকে আহত অথব। প্রস্তুত কর হয়েছে। 

অল্পকাল পূর্বেও খ্বীক-লাতিন স্কুল-কলেজে 

অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। ইদানীং সে ব্যবস্থা 

তুলে দেওয়৷ হয়েছে; কিন্তু সেজন্য অনেক বড় 
বড় বিজ্ঞানাচার্য ও শিক্ষাবিদ খেদ প্রকাশ 

করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্মরণ রাখা 

উচিত যে, ইংরেজীর সঙ্গে গ্রাক-লাতিনের যে 

সম্পর্ক, বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক তার 
তুলনায় অনেক বেশী গভীরঃ ঘনিষ্ঠ এবং 

ব্যাপক। মুতরাং ইংরেজের] গ্রীক-লাতিন 



মাঘ; ১৩৬৯ ] 

ছেড়েছেন বলেই দেখাদেখি আমর সংস্কৃত 

বর্জন করতে পারি ন!। 

ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে সংস্কৃতের 
প্রসার যেমন হয়েছিল, উত্তর-ভারতে তার 

তুলনায় কিছুই হয়নি। হিন্দীভাষার অনগ্র- 
সরতার এটা অন্যতম কারণ, এ-বিষয়ে সন্দেহ 

নেই। এ অঞ্চলে উদ্ঘএষং ফার্সীর রেওয়াজ 
ছিল বেশী। কিস্ত পরিণামে তাতে বিশেষ 

কোন লাভ হয়নি। হিন্দীভাষাকে অগ্রসর 

করাবার জন্তে এখন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের 

উপর ঝোঁক পড়েছে। এটা ভাল জিনিস 

সন্দেহ নেই, কিন্ত স্কুল-কলেজের সংস্কৃত 
শেখানে। হয় না ব'লে সাধারণের মধ্যে ণত্ব ষত্ব 

কিংবা শবার্থের কোন জ্ঞান নেই। ফলে 
কিরূপ করুণ ও হাস্তরসের উদ্তব হয়, তার ছুটি 

মাত্র দৃষ্টান্ত দরিচ্ছি। রাজধানী দিল্লীতে ভারত 

সরকারের একটি সংগ্রহশালার দরজায় নাগরী 

অক্ষরে লেখা দেখেছিনুম “কৌতুকালয়' 
(11086010 )! আরেক জায়গায় ফলকে 

লেখা ছিল £ “গো-বিকাশ কেন্দ্র' । ওটা যে 

4096৮1০-0:590106 8686100%, তা! ইংরেজীতে 

লেখ। না! থাকলে বোঝা অসম্ভব হত। 

(8 ) 

স্কুলে অবশ্যপাঠ্যের তালিকা! থেকে 

ংস্বতকে হালে ছেঁটে ফেলা হয়েছে । সাফাই 

হিসাবে বল। হয় যে, সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে 

জীবিত ভাষ| এবং ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি পড়াই বেশী লাভজনক, মৃতভাবা 

পড়বার বিশেষ সার্থকতা নেই। আরেকটি 
কারণ এই দেখানে! হয় যে, পাঠ্যতালিকা 

এমনিই এত ভারাক্রান্ত যে সংস্কৃতকে ঢুকাবার 
আর স্থান নেই। উত্তরে বলা যেতে পারে 
(ক) সংস্কৃত মৃতভাষা হলেও (অর্থাৎ 
লোকমুখে প্রচলিত না থাকলেও) ভারতীয় 

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃত ৩৫ 

অধিকাংশ প্রধান ভাষার জননীস্বরূপ1 | লাভ- 

লোকসানের কথা বাদ দিয়েও এর সঙ্গে 

পরিচয় বাঞ্চনীয়। সংস্কত-চর্চায় কি কি লাভ, 

তার কতক উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে, 
পরে আরও করা হবে। (খ) সংস্কৃতকে 

ঠেলে দিয়ে হিন্দীকে স্কুলে বাধ্যতামূলক 

করবার বস্ততঃ কোন কারণ নেই। যে 

প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালী বাংলা এবং সংস্কৃত 

মোটামুটি জানে, সে তিন চার মাসের 

চেষ্াতেই কাজ-চালানে। হিন্দী শিখে নিতে 

পারে। রাজকার্ষের, ব্যবসায়ের কিংবা 

শখের খাতিরে যারা হিন্দী শিখবে, তার! 

নিজের চেষ্টায় যথাসময়ে শিখে নেবে। 

তাদের সাহায্য করবার জন্তে যথেষ্ট ব্যবস্থা 

এখনই রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও ৰাড়ানো 
যেতে পারে। (গ) সংস্কৃত ব্যাকরণ অবশ্য 

পাঠ্যরূপে নির্ধারিত থাকলে বাংলা ব্যাকরণের 

বহর অনেক কমানে| যায়। সংস্কৃতে সন্ধি? 

সমাস, কৃৎ তদ্ধিত ইত্যাদি শিখলে পর বাংল! 

ব্যাকরণের অনেকখানি আপন] থেকেই আয়স্ত 

হয়ে যায়। 

পাঠ্যতালিকায় সংস্কৃতের স্থানসঙ্কুলানের 

অভাব, এ-যুক্তি খুব টেকসই নয়। পাঠ্য- 
তালিকার দুঃসহ বোঝা! এবং আরও অনাস্্টির 

প্রধান কারণ ইংরেজী-ভাষার স্থান-সম্পর্কে 
আমাদের শিক্ষাবিদ্গণের অদ্ভুত মনোভাব 

ও ছুমুখো নীতি । যাই হোক ও বিষয় এখানে 

আমাদের আলোচ্য নয়। 

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে আদান- 
প্রদানের কথ! এবং একে অন্যের ভাষা! শিক্ষার 

দ্বাৰা বিভিন্ন আঞ্চলিক অধিবাসীদের মধ্যে 

সতাব-স্থপ্রির প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা 

অহরহ শুনতে পাচ্ছি। একটু তলিয়ে 

দেখলেই বোঝা যাবে যে, ভারতের বিভিন্ন 



৩৬ উদ্বোধন 

ভাষাকে বদি ক্রমশঃ নিকটতর করবার 

অভিপ্রায় আমাদের থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্য- 
সিদ্ধির প্রকৃ্টতম উপায় ভারতবর্ষের সর্বত্র 

ংস্কৃতশিক্ষার প্রবর্তন। তার ফলে সংস্কৃতের 

প্রভাব প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার উপর পড়বে 

এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত ভাষা যথাসম্ভব 

পরম্পরের নিকটবর্তী হ'তে থাকবে। 

(৫ ) 

মধ্যযুগে মুরোপথণ্ডে লাতিন ভাষাতেই 
গ্রন্থরচন1 এবং পঠনপাঠন হ'ত। বিদ্ধংসমাজে 

আঞ্চলিক ভাষার কোন মর্যাদা ছিল ন]। 

ক্রমে ক্রমে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি 
ভাষায় গ্রন্থরচন] শুরু হয় নৃতন সাহিত্য গড়ে 
ওঠে এবং আঞ্চলিক ভাষায় অধ্যয়ন অধ্যাপন1 

প্রবর্তিত হয় । কিন্ত তার পরেও অনেক দিন 

পর্যস্ত গ্রাক-লাতিন অবশ্যপাঠ্য ছিল। হাল 

আমলে সে*স্থান তার! হারিয়েছে । বিজ্ঞানের 

উপর ঝোঁক পড়াতে ভাষাশিক্ষার দ্রিকৃট! 

সঙ্কুচিত ক'রে বিজ্ঞানের জন্য স্বান বাড়ানে। 

হয়েছে । সম্প্রতি কোন কোন জায়গায় আবার 

চাকা ঘুরেছে, এবং ন্5708016198+ (হিউম্যানি- 

টিজ)-এর উপর জোর দেওয়। হচ্ছে। এই শব্খটির 
অর্থ এখনে। খুব দান] বাধেনি; কিন্ত মোটামুটি 

প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা এবং সাহিত্য, 
ইতিহাস; দর্শন, কলা? সঙ্গীত ইত্যাদি বুঝাবার 
জন্যে শব্দটি ইদানীং ব্যবহৃত হচ্ছে। 

আমাদের দেশে ও ইংরেজ আমলের পূর্বে 

স্থৃত ছিল বিদ্যান্থশীলনের ভাষা । ইংরেজ 
আমলে ইংরেজী-ভাষা সরাসরি দে-স্থান 

দখল করে, অধিকত্ত ইংরেজী হয়ে দাড়ায় 
রাজকার্ষের ও ব্যবসাবাণিজ্যের ভাষা । কিন্ত 

২য় ও ৩য় অধ্যায়ে দেখানে!। হয়েছে যে, 

সংস্কৃতের চর্চ সেজন্য ব্যাহত না হয়ে বরধ। বৃদ্ধি 

পায়। হাল আমলে সংস্কিত-শিক্ষাকে আমর! 

[ ৬৪তম বর্ষ,-১ষ সংখ্যা 

আবার সঙ্কুচিত করেছি। অনেকে বলেন, 

এটা স্বাভাবিক পরিণতি, যেহেতু মুরোপেও 
প্রাচীন-ভাষার স্থান বিগ্ভালয়ে অনেক সন্কুচিত 

হয়েছে । কিন্ত এরূপ মনে করা অন্যায় হবে 

না] যে, মুরোপে যা স্বাভাবিক পরিণতিতে 

ঘটেছে, আমাদের বেলায় তা নিছক অনুকরণ 

ব্যতীত আর কিছুই নয়। পূর্বেই বল! হয়েছে, 
আমাদের ভাষার সঙ্গে সংস্কতের যেমন 

নাড়ীর যোগ, ইংরেজীর সঙ্গে খ্বীক-লাতিনের 

যোগ তেমন ঘনিষ্ঠ কিছুতেই নয়। আমাদের 

ধর্ম, আমাদের ভাবধারা, আমাদের এতিহ 

সব কিছুর সঙ্গে সংস্কতের যোগ অতি গভীর 

প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, স্বামী 

বিবেকানন্দ এ-বিষয়ের উপর কত জোর 

দিয়েছেন। আমাদের দেশের অনেক মনীষীহই 
স্বামীজীর কথার প্রতিধ্বনি করেছেন । 

নিশ্যয়ই অনেকের স্মরণ আছে যে, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার 

অবশ্ব-শিক্ষণীয় পাঠ্যতালিকা থেকে যখন 

সংস্কৃতকে বাদ দেবার প্রস্তাব হয়, তখন 

রবান্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই 

প্রতিবাদের ফলে বর্জন-প্রস্তাব কিছুদিনের জন্ত 

স্থগিত থাকে; কিন্ত পরে পাস হয়। ইদানীং 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় এ-বিষয়টি গভীর ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলেছেন; “ভারতবর্ষের 

মানসপটে, বিশেষতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতের 

স্বান অত্যাবশ্যক, সে-বিষয়ে শিক্ষাবিদ এবং 

চিন্তানায়ক ববীন্ত্রনাথের মনে অণুমাত্র সন্দেহ 

ছিল না। বিশ্বজগতের পরিচয় দেবার জন্তে 

তিনি যেমন বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ্য বই 

লিখেছেন, তেমনি আবার শান্তিনিকেতন 

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পড়াবার জন্তে সংস্কৃত 

পাঠ্যপুস্বক রচনায় সাহায্য ও উৎসাহ 



মাঘ) ১৩৬৯ ] 

দিয়েছেন । তিনি মনে করতেন যে, আমাদের 

সংস্কতির ও জাতির একতা বজায় রাখবার জন্টে 

স্কৃত-চর্চার খুবই প্রয়োজন । “আধুনিকতা 
ও প্রগতির ভাবে উদ্বদ্ধ কলিকাতা 

বিশ্ববিঘালয়ের কয়েকজন সদস্য ১৯৪০ খুঃ যখন 

সংস্কতকে ম্যাট্রক পাঠ্যতালিকা থেকে তার 
আশী বছরেরও পুরানো! আসন থেকে সরাবার 

উদ্দেশে অতিমাত্র ব্যগ্র হয়ে উঠেন, তখন 

রবীন্দ্রনাথই সংস্কতের আসন-রক্ষার জন্যে এগিয়ে 
আসেন। তিনি খুব জোর দিয়ে বলেন যে, 
ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সংস্কৃত জান! 

খুবই দরকার এবং এছাড়া! আরও অনেক 
কারণেই সংস্কৃতকে পাঠ্যতালিকায় রাখ! 

উচিত। সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় 

রাখলে আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষা- 
সমূহেরই লাভ, যেহেতু বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, 
দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকল! প্রভৃতির অন্বশীলন- 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে নৃতন শব্দসস্ভার স্ষ্টির 
আবশ্ক হবে, তা একমাত্র সংস্কৃত ভাষ! থেকে 

এবং সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয়-যোগেই পাওয়! সম্ভব । 
বিশাল ভারতের এঁক্যভাব যদি জাগাতে হয়, 

তা হলেও চাই সংস্কৃত । আমর! যদি নিজেদের 

পরিচয় পেতে চাই, নিজেদের আত্মা-পুরুষকে 

জানতে চাই--তবে সংস্কতকে কিছুতেই বাদ 

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃত ৩৭ 

দেওয়া চলে না। আজও পর্যস্ত যত বন্ধন 

আমাদিগকে একত্র বেঁধে রেখেছে, সংস্কৃত 

তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ডক্টর সি. ভি. রামন 

এবং ডক্টর রাধাকৃষ্জষণ তখন কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্ালয়ে ছিলেন এবং দুজনেই রবীন্দ্রনাথের 

মত সমর্থন করেছিলেন ।”১ 

রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধত ক'রে 

প্রবন্ধ শেষ করা যাক। “ভারতবর্ষের চিরকালের 

যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কতভাষায়। এই 
ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমর! দেশের চিন্ময় 

প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রব, 

শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। 
ইংরেজী-ভাষার ভিতর দিয়ে নান! জ্ঞাতব্য 

বিষয় আমরা! জানতে পারি, সেগুলি অত্যস্ত 

প্রয়োজনীয় । কিন্তু সংস্কৃতভাষার একট1 আনন্দ 

আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের 

আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর 

বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শাস্তি 
দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদ দিয়ে থাকে ।" 
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্বামী বিবেকানন্দ-ম্মরণে 
_ আচার্য বিনোবা ভাবে 

আমার পদযাত্রায় আমি এতটা মগ্ন থাকি 

যে, অনেক সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথ! 
আমার প্মরণে থাকে না। তা অন্থায়ও 

নয়। যে কাজ হাতে নিয়েছি, যে কাজ 

ভগবান আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন, তাতে পুর্ণ 

তন্ময় হওয়াও আমার ধর্ম বটে। কিন্তু তার 

সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্য সব প্রেরণাদায়ী 

ঘটনার বিষয়েও আমাদের জাগন্ধক থাকা 

কর্তব্য। তা থেকে আমাদের বল লাভ হয়। 

আজ ১৪ই অগস্ট স্বামী বিবেকানন্দের 
শতবাধিক উৎসব হচ্ছে । তাঁর জন্মের শত- 

বর্ষ পূর্ণ হল। অল্প বয়সে তার দেহত্যাগ হয়) 
চল্লিশ বৎসরও পূর্ণ হয়নি। অল্প দিনের 
জীবনে বহু পরিশ্রম তিনি ক'রে গেছেন। তিনি 

ছিলেন জনগণের আশ্রয়; ভগবানে সব সমর্পণ 
ক'রে পূর্ণ নির্ভয়তা সহকারে কাজ ক'রে 

গেছেন। শাঙ্কর বেদান্ত-প্রচারে এ-যুগে এত 
বড় পরাক্রমশালা ব্যক্রিত্ব দ্বিতীয়টি আর দেখ! 

যায় না। মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেব, কর্ণাটকে 

বিগ্ভারণ্য এরূপ ছুই ব্যক্তি ছিলেন, নিজ নিজ 

সময়ে নিজ নিজ প্রদেশে ধাদের প্রভাব 

আজও কমেনি, আর জ্ঞানদেবের কথ! 

বল! যায়, সে প্রভাব বেড়েই চলেছে। 

কিন্ত এই ছুই দৃষ্টান্ত সেকালের। আধুনিক 
যুগে বেদান্তের এরূপ মহান আচার্য আর 

দেখতে পাই না, যিনি জগতের পূর্ণ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। 

অদ্বৈতৈর সঙ্গে উপাসনা চলতে পারে, 

এ তো মূল শাঙ্কর বিচারেই ছিল। শঙ্করাচার্য 

১ গত বংনর শ্বাধীনত। উৎসব উপলক্ষে প্রার্দেশিক 

কংগ্রেস কর্তৃক হ্বামীজীর শতবাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

স্বয়ং পঞ্চায়তন (পঞ্চদেবতা ) পূজা স্থাপন 
করেছিলেন ও উপাসনার সমন্বয় করেছিলেন। 
যে-যুগে তিনি এর প্রবর্তন করেছিলেন, 
সে-যুগের পক্ষে এ উপাননা-সমস্বয় পর্যাপ্ত 

ছিল। কিন্ত আধুনিক কালের পক্ষে 
তা পর্যাপ্ত নয়। তাই তার সঙ্গে ইসলাম, 

্ষ্টান ইত্যাদি সাধনার সমন্বয় এ-যুগে 

শ্রীরামক্কষ্চ পরমহংস করেছেন। বিবেকানন্দ 

তার সর্বোন্তম শিষ্য ছিলেন। এই উপানা- 

সমন্বয় নিজ গুরুর কাছ থেকেই তিনি পান। 
কিন্ত শাঙ্কর বিচারের কথায় এ কিছু নৃতন 

জিনিস নয়, কেন ন! এর মূল আরম্ভ শঙ্করাচার্য 

্বয়ই করেছিলেন-অদ্বৈতের সঙ্গে ভক্তির 

যোগ-সাধন। এ অবশ্য পৃথক কথা যে, তার 

পরে ভারতে কয়েকজন আচার্য এসেছিলেন, 

শাঙ্কর-বিচারে ভক্তি যে স্থান পেয়েছেঃ তাতে 

তারা অন্তষ্ট হননি, তার] ভক্তিকে উৎকট 

রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; থা 

বিষ্ু্বামী, রামাহুজ, নিশ্বার্ক, বল্পভ প্রভৃতি । 
কিন্তু বেদাস্তের সঙ্গে ভক্তির সমহ্বয়কে 

পুরানো জিনিসই বলতে হবে। 
* বিবেকানন্দ যে বিশেষ কাজ করেছেন, 

তা এই £ যে অদ্বৈতের মধ্যে পরযেশ্বরের বিভিন্ন 

উপাসন! সমাঝিষ্ট, তার সঙ্গে তিনি আর্তসেব। 

ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা যুক্ত ক'রে দিয়েছেন। 

এই শব্দটাই তার নিজের-“দরিদ্রনারায়ণ' | 

আর প্লেগের দিনে মহারাষ্ট্রে যেমন লোকমান্ 
তিলক, বাংলাদেশে তেমন বিবেকানন্দ সাক্ষাৎ 

ভাবে সেবাকর্ষ করেছিলেন। 

এখানে এ-কথা স্মরণ করতে মন ম্বতই 
আনন্দে ভরে ওঠে যে; লোকমান্ত ও বিবেকা- 
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নন্দের আধ্যাত্বিক গড়নে বিশেষ পার্থক্য 

ছিল না, লোকমান্ত কর্মযোগের ক্ষেত্রে আর 

তারও অধিক রাজনীতিতে কাজ করতেন, 

যেটি প্রত্যক্ষতঃ বিবেকানন্দ করেননি । আমি 
তো! বলতাম যে, দরিদ্রনারায়ণের সেবায় 

অদ্বৈতৈর বিচার জুড়ে দেন বিবেকানন্দ । 
তারপরে এ শব্ধ যা লোকমান্তের বড় প্রিয় 

ছিল, আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যা চালু করেন, 

সেই শব্দকে ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়ার ও সকল 
গঠনমূলক কর্মকে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার 
কাজ করেন মহাত্মা! গান্ধী 

বাহ জীবনে মহাক্সা গান্ধী লোকমান্ত 

থেকে অধিক অস্তরনিষ্ঠ ছিলেন, আর তাই 
বিবেকানন্দের ভাবের খুব কাছাকাছি ছিলেন।, 

মহাপুরুষদের তুলনা! করতে নেই, করা উচিত 
নয়, করার দরকারও নাই। কিন্ত ধাদের 

দ্বারা ভারত অতীব উপকৃত হয়েছে, এমন 

ছিলেন এ রা, ধাদের নাম এইমাত্র করলাম। 

দরিদ্রের সেবাই ঈশ্বর-উপাসনী-কথায় 
ও কাজে এই উপদেশ যীত্ত ্রীষ্টের মতো আর 

কেউ জগৎকে দেননি । তার আগে মহাত্রা 

গৌতম বুদ্ধ এর প্রেরণা আরও গভীরভাবে 
ভারতকে দিয়েছিলেন -করুণার প্রেরণ! যার 

পরিধিতে মানবের সঙ্গে জন্তজগৎও এসে 

গিয়েছিল। সেই প্রেরণ! মিঃসংশয়ে অতীব 

প্রগাঢ় ছিল। কিন্তযাকে আজকাল আমর! 

প্রত্যক্ষ মানবসেব বলি, তার বিশেষ 

ও ব্যাপক আবির্ভাব দেখতে পাই যীশ্ত গ্রীষ্টের 
শিক্ষায়। আমার মনে হয় যীণড অদ্বৈতবাদী 

ছিলেন, যদিও যে দার্শনিক অর্থে শঙ্কর 

অদ্বৈতবাদী ছিলেন, সে অর্থে নয়। কিন্ত 

অমৃতন্ত পুক্রঃ' অমুতের পুত্র, পরমাত্মার পুত্র 
পিতাপুত্রের এই অভেদ-হচক সংজ্ঞা 
উপনিষদেও আছে। বেদেও এরূপ সংজ্ঞ| 
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রয়েছে । এই ভাষ! যীত্ড ্রীষ্ট সাক্ষাৎ বলতেন, 
আর সেই সময়ের লোকে এই অদ্বৈত-বিচারকে 

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ ব'লে মনে ক'রত। 
তাই যীশুর ওপর তার! জুদ্ধ হয়, আর “অন্- 
অল্-হকৃ' বলার জন্য পাথরের ঘা! খেয়ে খেয়ে 

যেমন মন্স্থরকে মরতে হয়েছিল, তেমনি 

'ঈশ্বরপুক্র ও ঈশ্বর অভিন্ন বলার জন্য যীশুকে 
ত্রুশে বিদ্ধ হ'তে হয়েছিল, একথা আমি মনে 
করি। 

আমি বলেছি যে দার্শনিক তত্ব ছেড়ে দিলে 
যীণুর ভূমিক! অদ্বৈত-বেদান্তের অত্যন্ত কাছে 
এসে যায়, বিশেষতঃ পলের কথ! থেকে তাই 

মনে হয়। তা হলেও ভারতীয় বেদান্তের 

কথা ওঠে তো ব'লব যে,* অদ্বৈতের সঙ্গে 
মানবসেব! যুক্ত করার কাজ ৰিবেকাণন্দ 

সর্বপ্রথম করেছেন, এ-কথা স্বীকার করতেই 

হবে।. এই মস্ত বড় কাজ তিনি করেছেন, 
যার পরিণাম স্বরূপ অদ্বৈত তত্বজ্ঞান তৎসাধক 

বিভিন্ন উপাসনায় ও তৎ্প্রকাশক ভূত (প্রাণী)- 
সেবায় তদন্তর্গত মানবসেবায় রূপ পেয়েছে, 

আর এইভাবে জীবনে একরস হওয়ার বিচার 

ভারত লাভ কয়েছে। মহাত্মা গান্ধী মানব- 

সেবার এ বিচারকে আরও ব্যাপক করেছেন। 

এ-সৰ কথা যখন আমার মনে হয়, তখন 

নেহাত অবাক হয়ে ভাবি, বিচারের এত 

নুতন নৃতন দিক খুলে গেছে, আর তা হলেও 

সেসবই ভগবদৃগীতায় রয়েছে! ভগবদৃগীতায় 

যে প্রতিভ1, যে প্রজ্ঞ। ও যে প্রেম 

এক স্যত্রে গাথা দেখতে পাই, তা এই গ্রস্থকে 

জগতের সমগ্র সাহিত্যে সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় 

স্বান দ্িচ্ছে। আর বিবেকানন্দ ছিলেন 

গীতার পরম উপাসক। এখানে গীতার 

গৌরব-গান আমি ক'রব না। গীতার দুধেই 
আমি পালিত। নিত্য তার স্মরণ আমি 
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করি। লোভ সংবরণ ক'রে এখানে সেই 
গৌরব-কথন শেষ ক'রব। বিবেকানন্দ 
ভারতকে যে দান দিয়েছেন, সে দানের কথা 

আমি ল্মরণ করছি, তার শতবাধিক জন্মদিনে । 
একত্রিশ-বত্রিশ বয়সের যুবক, পরাধীন 

ভারতে জন্ম, এক বিদেশী ভাষায় পারঙ্গত 

হয়ে সন্্যাসী-ূপে শিকাগোর বিশ্বধর্ম-পরিষদে 

ভারতের পক্ষে দাড়িয়ে ভারতের বেদাস্তের 

গর্জন শোনাচ্ছেন । এ ঘটন| হ'তে ভারতের 

ও আমাদের যে সম্মান জগতে হয়েছিল, তা! 

পরাধীনতা-কালের মৃতপ্রায় ভারতীয় জন- 

সাধারণকে যারা দেখেছে, তারা ভূলতে 

পারে না। 

বিবেকানন্দ গুরুসেবারও এক আদর্শ 

আমাদের" সামনে ধরে গেছেন, তা অবশ্য 

এদেশের পক্ষে নূতন নয়। কিন্তু এই যুগে 
তাকিক বৃত্তিযখন অনেক দূর গড়িয়েছিল ও 
ও গড়াচ্ছে, তখন তার প্রয়োজন খুবই ছিল। 
পূজ্যপাদ গোবিন্দ ও শঙ্করাচার্য, নিবৃত্তিনাথ ও 
জ্ঞানদেব যেমন সেই যুগে, তেমন এই যুগের 

রামকৃষ্খ ও বিবেকানন্দ । যেমন এখানে 

আসামে শঙ্করদদেব ও মাধবদেব, ধাদের নাম 

এখানে ঘরে ঘরে লোকে ম্মরণ করে, তেমনই 

এই আধুনিক যুগল নাম। স্কুল-কলেজে 
আজকাল যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে গুরু- 

শিষ্য সম্বন্ধের প্রায় কোন অবকাশ নেই বলা 

যায়। আজকের শিক্ষক প্রায় পুস্তকের স্থানে 

এসে গেছে; পুস্তকের সাহায্য মেলে, তেমনি 

শিক্ষকের সাহায্য মেলে । 

[ ৬৫তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 

গুরু অন্য বস্ত। প্রাচীন গুরুকুলসমূহে যে 
ওরুশিষ্য-ভাবন। ছিল, এখন তা শ্বৃতির বস্তু 

হয়ে গেছে। কিন্ত তার 'প্রকৃঠ' রূপ রামকৃষ। 
ও বিবেকানন্দের আন্টোন্ত-সন্বন্ধে আমর! 

দেখতে পাই। 

* বিবেকানন্দ স্পষ্টতঃ প্রচারক ছিলেন। 

সেণ্ট-পলে যে আবেশ দেখা যায়, এতেও সেই 

আবেশ দেখতে পাই। কিন্ত এই আবেশ 
সত্বেও বিবেকানন্দ সমত্ব হারাননি, অস্তত্তলে 

সমত্ব বজায় ছিল। অদ্বৈতীর পক্ষে এতে 

আশ্র্যের কিছু নেই, কারণ যে সমত্ব 
খোয়ায়, সে অদ্বৈতই খোয়ায়। কিন্তু অদ্বৈত 

ভাবে আবেশও আসতে পারে? তা ওখানে 

দেখিয়েছেন সেণ্ট পল, এখানে দেখিয়েছেন 

শঙ্করাচার্য আর এই যুগে বিবেকানন্দ । এই 

আবেশ কেবল শন্দাবেশ নয়, একাঙ্গী কল্পনাবেশ 

নয়। এ ভাগবতাবেশ। এই আবেশ যার 

জীবনে প্রবেশ করে, তার সারা জীবন ভাবনা - 

ভাবিত হয়, আর কঠোর পরিশ্রমেও তার 

কোনরূপ ক্লান্তি হয় না। মহাপুরুষদের স্মরণে 

পবিত্র আনন্দ লাভ হয়। কিন্ত হৃদয়েই তা 

সমাবেশ করে, এখানে আর অধিক বিস্তার 

আমি ক'রব না।& 

* আমামে গোয়ালপাড়। জেলায় ফাউজুরীপাড়ায় ১৪ই 

অগস্ট '৬২, আচার্য বিনোব! হিন্দীতে যে অর্ধ্য নিবেদন করেন, 

সেটি “ধুহান যী পত্রিকায় ( ৭ই সেপেম্বর) প্রকাশিত 

হয়। বঙ্গানুবাদ £ শ্রীবীরেন্ত্রনীথ গুহ । 
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“যত মত তত পথ*.-এই হচ্ছে সকলকে 

একত্র মেলাবার মন্ত্র। সকল ধর্মের মূলেই 
সত্য রয়েছে, এই সত্যকে সকলের কাছে 

উদবাটিত করবার জন্তেই পৃথিবীতে তার 
অবতরণ | 

বিবেকানন্দকে ঠাকুর সঙ্গে করেই 
এনেছিলেন তার মত্যলীলায় অন্থচরদের মধ্যে 

প্রধান ভূমিকা নেবার জন্তে। আর স্বামীজী 
খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই তার বিরাট দায়িত্ব পালন 
ক'রে গেছেন। তার কম্ুকণ্ঠের জোরালো! 
ভাষাকে আশ্রয় ক'রে ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্থয়ের 

বাণী দিক থেকে দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। 

বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলিতে রামকুষ্জের 

বাণীরই প্রতিধ্বনি । পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম 
সম্পর্কে স্বামীজী যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা 

যেন রামকৃঞ্জেরই ভাষা আর সেই মন্তব্যগুলির 
মূল সুরটি হচ্ছে ঃ 
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৪]] 09.__যাঁঁকিছু বিভেদ, সে বাইরের এটা 

ওটা! নিয়ে, কিন্ত সবধর্ষের মূল সত্যগুলি একই । 
সব ধর্মই মূলতঃ এক; “যত মত তত পথ'-_- 

মহাসত্যকে যুগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জঙ্তে 
রামক্কষ্+-অবতারের প্রয়োজন ছিল। কিন্ত 

ঙু 

ধর্মকি? তারও কি সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
ছিল না? রামকুষ্$-অবতারে সে প্রয়োজনও 

সিদ্ধ হয়েছে। ঠাকুর বললেন : “দোকানে 
কত মণ মদ--এ-খবরে তোমার কাজ কি? এক 

গেলাম হলেই তোমার হয়ে যায়।” অর্থাৎ 

ধর্মের প্রাণ হচ্ছে ঈশ্বরীয় আনন্দের আম্বাদনে। 

বাগানের গাছ গুনে লাভ কি? দরকার আম 
খাওয়া । ঈশ্বরের মধ্যে আমাদের যে 

অনির্বচশীয় আনন্দ রয়েছে, সেই আনন্দের 

জীবস্ত অস্ভৃতিই ধর্মের প্রথম এবং শেষ কথা। 

বৃদ্ধির কসরত তো! সেই পরমানন্ব-ঘনমৃত্তি 
ভগবাশের পদপ্রান্তে কোন কালে আমাদের 

পৌছে দেবে না। ঠাকুর বলতেন £ "মানুষ 
তার বিষয় কি ধারণ। করবে ? অনস্ত কাণ্ড!” 

প্রথম ঈশ্বরোপলদ্ধির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
যে প্রাঞ্জল বর্ণনা ঠাকুর দিয়েছেন, ত1 পড়লে 

রোমাঞ্চ হয়। মার দেখা পাওয়া সম্পর্কে 

ঠাকুরের নৈরাশ্য যখন চরমে উপনীত হয়েছে 
এবং নিরাশ হৃদয়ে যখন তিনি আত্মহত্যায় 

উদ্ধত-_-'এমন সময়ে সহসা মা-র অদ্ভুত দর্শন 

পাইলাম ও সংজ্ঞাশৃন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! 
তাহার পর বাহিরে কি হইয়াছে, কোন্ দিক 
দিয়া! সেদিন ও তৎপর দিন যে গিয়াছে, তাহার 

কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্ত 
একট! অনমৃভূতপূর্ব জমাট-বাধা আনন্দের জোত 
প্রবাহিত ছিল এবং মা-র সাক্ষাৎ প্রকাশ 

উপলব্ি করিয়াছিলাম।" 

এই অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে আবার 
বলছেন £ “ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় 

লুপ্ত হইল--কোথাও যেন আর কিছুই নাই! 
আর দেখিতেছি কিঃ এক অসীম অনস্ত চেতন 



৪২ উদ্বোধন 

জ্যোতিঃসমুদ্র সেদিকে যতদুর দেখি, 

চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল উমিমাল! তর্জন 
গর্জন করিয়। গ্রাস করিবার জন্ত মহাবেগে 

অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহার! 

আমার উপর নিপতিত হুইল এবং আমাকে 

এককালে কোথায় তলাইয়া দ্িল। হাপাহয়া 
হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয় পড়িয়া গেলাম । 

্বামীজী 43001) 0০0 &00 79116101), 

বক্তৃতায় অতি স্পষ্ট ভাষায় বলছেন £ আদর্শের 
তফাৎ থাকতে পারে, পদ্ধতির তফাৎ থাকতে 

পারে, কিন্ত এমন একটি মহাকেন্দর আছে, 
যেখানে এসে সব ধর্ম মিলছে। স্বামীজী বলছেন £ 

সেই মহাকেন্দ্রটি হচ্ছে 48 2921189800. 01 

0০৫" উপলৰি, অন্ৃভূতি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 

-এ যেখানে নেই, সেখানে শাস্ত্রস্পর্কে 

ন্বগভীর জ্ঞান থাকতে পারে, চারিত্রিক মহিম! 

থাকতে পারে, মদয়ের উদ্ারত! থাকতে পাবে, 

উপচিকীর্যা, নৈতিক বল--সবই থাকতে পারে, 
কিন্তু ধর্ম নেই। স্বামীজী বলছেন £ 
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মগজের মধ্যে যতই শান্ত্জ্ঞান থাকঃ আর 

যত নদীর জলেই সে পুণ্যস্নান করুক, ভগবান্ 
বদি সে না দেখে থাকে; তবে সে নাস্তিক ছাড়। 

আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে একজন মানুষ 

যদি সারাজীবনে একবারও গির্জায় অথবা 

মসজিদে প্রবেশ না করে, কিন্ত হদয়ের 

[৬৫তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

মধ্যে সে যদি অন্ুভৰ করে ভগবানকে, তবে 

স্বামীজীর মতে সে নিশ্চয়ই সাধু এবং পুণ্যাত্বা। 
এই প্রসঙ্গে স্বামীজী গুরুদেবের মর্মবাণীর 
আবার প্রতিধ্বনি ক'রে বলছেন £ 
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কোন মান্য দাঁড়িয়ে উঠে যখনই বলে, সে 
অথব| তার ধর্ম ঠিক রাস্তায় চলেছে এবং বাকী 

সবাই চলেছে ভুল রাস্তায়, বুঝতে হবে তার 
সবটাই ভুয়ো! । 

ইতিপূর্বে যা। বল! হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি 
ক'রে বলি, স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের 

পতাকাবাহী মহান সৈনিক। রামকৃষ্জ- 
অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, সব ধর্মেই মূল সত্য 

আছে-এইটি প্রচার করাঁ। স্বামীজী 
গুরুদেবের উদ্বারবাণীকে জগত্ময় বহন ক'রে 

নিয়ে গেছেন। যে উদ্দেশ্যে ঠাকুর ধরাধামে 

অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ত1 সফল করবার জন্তে 

ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল নরেন্দ্রনাথকে। তাই 
নিজের হাতে গড়ে তার প্রিয়তম নরেন্দ্রকে 

রূপান্তরিত করলেন বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ । 

আর একটি কথা। ধর্মের প্রাণ হচ্ছে ঈশ্বরের 

প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে ; ভগবানের মধ্যে 

যে অনির্চনীয় আনন্দ আছে, মাহৃষে তার 

জীবন্ত অনুভূতিতেই ধর্ম। এই জীবন্ত 
অন্থভূতির কথাই ঠাকুরের প্রথম ঈশ্বরোপলব্ধির 
বর্ণনাতে আছে। ঈশ্বরের উপলব্ধি যেখানে 

নেই, সেখানে আর সবই থাকতে পারে, কিন্ত 
ধর্ম নেই। 



স্বামী বিবেকানন্দ, ও মানব-প্রেম 
শ্রীমতী ুচরিতা সেনগুপ্ত 

“এসে! মান্য হও। নিজেদের সন্কীর্ণ গর্ভ 

থেকে বাইবে বেরিয়ে এসে দেখ--সব জাতি 

কেমন উন্নতির পথে চলেছে । তোমরা কি 

মানুষকে ভালবাস? দেশকে ভালবাস? তা 

হ'লে এসো। ভাল হবার জন্য উন্নতির জন্য 

প্রাণপণ চে কর। পেছনে চেওনা, অতি 

প্রিয় আনীয় স্বজন কাদে কীছক, তবু 
পেছনে চেওনা, সামনে এগিয়ে যাও।' 

_বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ । পুরুষ- 

কারের ওজস্বিনী বাণী শুনিয়েছিলেন দেশকে । 

জাগাতে চেয়েছিলেন অধংপতিত মুমূর্ষু দেশ- 

বাসীকে । মনুষ্যত্বের অবমাননা তিনি সহ 

করতে পারেননি । তাই দেশবাসীর হতচেতন 

মানবিকতার মূল ধরে নাড়া দিয়ে দৃপ্ত কে 
বলেছেন £ হাজার বছর ধরে খাছ্যাখাগ্ের 

বিচার ক'রে শক্তিক্ষয় করেছ। শত শত 

যুগের সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের 

সব মনষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।'"' 

দবিদ্রের প্রতি সহান্ৃভৃতিসম্পন্ন হ'তে হবে। 

তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্নদান করবে । সর্ব- 

সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে আর 

তোমাদের পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশুত্বে 
উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য 

আমরণ চেষ্টা করবে। 

অশিক্ষিত দূর্দশা-গরস্ত জনগণের জন্ত এই 

সর্বজনীন প্রেমানভৃতি ও মমত্ববোধ 

স্বামীজীর মনের নিছক ভাবান্তুতা বা অতি- 

শয়োক্তি নয়, এ যে সত্য. তা তার আমরণ 

নিংস্বার্থ কর্ষযোগের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত ও 

প্রতিষিত হয়ে রয়েছে। 

সর্বত্যাগী বিবেকানন্দ মুক্তপুরুষ ছিলেন 

সত্য, কিন্তু অসংখ্য বন্ধনের মাঝে যে সংসার, 

তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। উন্মুখ 

হৃদয় নিয়ে বন্ধনমুক্ত আত্মোপলব্ধি দ্বারা সর্ব- 

জীবের আত্মায় পরমাত্সার সন্ধান তিনি 

পেয়েছিলেন । তাই বুঝি তিনি বলেছিলেন_ 
“বহুজনহিতায় বহুজনস্ুখায়' সন্ব্যাসীর জম্ম। 

সন্যাস গ্রহণ ক'রে এই পরম উচ্চ লক্ষ্যটি যদি 
কেউ ভুলে যায়, “বৃখৈব তন্ত জীবনম্*। স্বামীজীর 
সকল সাধন] ও প্রীর্থনা--সর্ব জীবে সেবা! ও 

সাম্য। একে জীবনের শ্রেষ্ট ব্রতরূপে গ্রহণ ক'রে 

বিশ্ববাসীকে চিত্বগুদ্ধির দীক্ষ। দিলেন “জীরে প্রেম 

ক'রে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।' প্রাণ- 

স্পর্শী ভাষায় বলেছিলেন £ পরের জন্ত প্রাণ 
দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, 

অজ্ঞ ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী 

করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের 

কুসংস্কার ভেঙে দিয়ে পারমাথিক মঙ্গল 
করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ- 

বিধূরার প্রাণে শান্তিদান করতে এবং জ্ঞানা- 
লোকে সকলের মধ্যে প্রন্থপ্ত ব্রক্মসিংহকে 

জাগরিত করতে জগতে সন্যাসীর জন্ম হয়েছে 
_-আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। 

জগতের ছিতার্থে ও পরসেবার্থে ত্যাগী- 

শ্রেষ্ঠের এই কর্মপ্রেরণা শুধু তার নিজের 
জীবনকেই মহত্বম করেনি, সারা বিশ্ববাসীর 
প্রাণেও অভূতপূর্ব প্রেরণা, উৎসাহ ও কর্ম- 
ক্ষমতা যুগিয়েছিল, তাই আমর দেখতে পাই 

দেশে দেশে সেবাশ্রম, বিদ্যালয়; পাঠাগার ও 

বেদাস্ত-কেন্দ্র। 

সন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ ছিলেন দেশের 
দুঃস্থ ছুর্গতজনের বড় আপন, বড় কাছের 



৪৪ উদ্বোধন 

মাহয। এদের ছুংখছ্র্শা তাকে সব কিছু 
ভুলিয়েছিল, স্ৃপ্তিতে অচেতন জনগণকে বজ্রকণ্ঠে 

ডাক দিয়ে তিনি সচেতন করেছেন £ কি 

করছিস সব বসে? ওঠ জাগ্। নিজে জেগে 
অপর সকলকে জাগ্রত কর্। নরজন্ম সার্থক 

ক'রে চলে যা। “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ 

নিবোধত।' 

নব অভ্যুদয়ের আহ্বান শুনলে দেশবাসী 

অন্ককুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের ক্ষয়িযু। মনুষ্যত্বের 
পূরণজাগৃতির মানসে তেজোব্যঞ্জক বাণীদ্বার! 

উদ্দীপ্ত ক'রে স্বামীজী বললেন : যদ্দি ভগবান্কে 
পেতে চাও, আগে মাহ্ষের সেবা কর। যদি 

আধ্যান্সিক শক্তি চাও, আগে মানুষের সর্ববিধ 

সেবায় দেহক্ষয় কর***যাতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন 

হ'তে পারে, এমন বিবেচনা বুদ্ধি লোকহিতৈষণ! 

নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে তোল বৃথা শাস্তির 

লোভে ছুটে! না। ওসব আলেয়া! এখন 

আমরা এমন ধর্ম চাই, যাতে আমাদের আত্ম- 

প্রত্যয় জেগে ওঠে, জাতীয় সম্মান-বোধ জাগায় 
আর পতিত দরিদ্রদের তোলবার ক্ষমতা ও বল 

ফিরে আসে । 

এই পতিত ও দরিদ্র জনসাধারণই 
বিবেকানন্দের নরনারায়ণ। তার মর্মবাণী এবং 

কর্মযোগের মন্ত্র ছিল £ প্রকৃত মাহৃষ তৈরী 
করাই আমার ধর্ম 

তাই দেখা গেছে-_কপর্দকশূন্ কৌপীন- 
মাত্র-সম্থল নবীন সন্যাপী তার উদার বিশাল 
বক্ষে ভ্রাতৃত্বের প্রগাঢ় প্রশান্ত প্রেমান্ুরাগ ও 

মমত্ববোধ, বাহুতে বলিষ্ঠ শক্তি এবং হাতে 
জনসেবাভিলাষের প্রদীপ্ত বততিকা নিয়ে বিপুল 
বিশ্বে নরক্পী নারায়ণের আরতি করেছেন। 

নিক্ষিয় তন্দ্রাচ্ছন্ন দেশবাসীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ 

করে তাদের চেতন! জাগিয়েছেন বলিষ্ঠ 

আহ্বান দ্বারা £ হে বীর; সাহস অবলম্বন কর, 

[ ৬৫তম বর্ষ-_-১ম সংখ্য। 

সদর্পে বল-মূর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, 
ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাী, আমার 

ভাই।*.*সদর্পে ডাকিয়া বল-ভারতবাসী 

আমার ভাই। ভারতের দেবদেবী আমার 

ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্য1, 
আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের 
বারাণপী। আর বল দিনরাত-**মা, আমা 
মাহয কর। 

কর্মযোগী নবযুগের সন্যাসী মুগ্ধকে বলে- 
ছিলেন £ আমি জগতের সকলকে ভালবাসতে 

পাবি, আমার নিকট সকলেই ব্রক্ষস্বরূপ। 

মানুষকে শ্রীভগবান্-বোধে ভালবাসতে পারলে 

কতট] স্থখ হয়-_ভাব দেখি ! 

সর্বপ্রেমিক স্বামীগ্ী দেশের কোটি কোটি 
পতিত নির্যাতিত দরিদ্রকে নারায়ণজ্ঞানে 

সেবা করতে সদা উন্মুখ হয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে 

ডাক দ্বিয়েছেন £ এসো, ভারতের এই লক্ষ 
লক্ষ নিম়নজাতীয় মান্থবের জন্তে আমর! রাত্রি- 

দিন প্রার্থনা করি।আমি দার্শনিক নই, 
মুনি-খষিও নই। আমি নিজে দরিদ্র। 

দরিদ্রকে তাই আমি ভালবাসি । 

ভারত বলতে তিনি ভারতের 

জনসাধারণকেই বুঝিয়েছেন। তাদের অভাব- 
অভিযোগকে তিনি আপন ক'রে তার আমূল 

পরিবর্তন ও আধথিক কল্যাণ-সাধনের জন্ত 
যে বাণী শুনিয়েছেন,। তা শুধু মানুষের 
আধ্যাত্িক মুক্তির জন্যই নয়, মাহৃষের 
সামাজিক রাজনীতিক আর্থনীতিক বন্ধন- 

মুক্তির জন্তও বটে। কর্মযোগী এই খবির মতে 

ভারতে এমন সমাজ ব্যবস্থা! পত্তন করতে হবে, 

সেখানে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা! শ্রেণীবিশেষের 

সুখস্থবিধা থাকবে না। সে সমাজে থাকবে 

সকলের জন্য সমান সুবিধা ও সুযোগ | তাহ 

তিনি দৃপ্তক্ঠে বার বার ঘোষণ1 করেছিলেন £ 
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. শ্রেণ-বিশেষের স্বযোগ-স্বিধার দিন গত 

হয়েছে। কোন দিনই আর সে ব্যবস্থা 
ফিরে আসবে ন1!।" দৃঢ় নিঃসক্কোচ দাবি 

জানালেন $ সকলের জন্য সমান স্থযোগ 

চাই। ভারতের একমাত্র ভরসাস্বল তার 

জনসাধারণ। তারা অভুক্ত অপবিত্র 

অবহেলিত হয়ে থাকলে যুগ-যুগাস্তরেও দেশের 

মুক্তি নেই। 
দেশের অজ্ঞত| ও অশিক্ষ! দুরীকরণের জন্ 

দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের উদ্যম ও প্রচেষ্টার 

পরিসীম! ছিল না। বিদেশে গিয়েও তিনি সে 

দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উচ্চতর 

শিক্ষাব্যবস্থা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য ক'রে স্বদেশের 

অশিক্ষিত জ্ঞানহীন নিরন্নদের অবস্থার সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। নিয়তই সে চিন্তায় তার 
দেশপ্রেমিক হদয় ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে, 

ব্যথিতকঠে বলেছেন £ হায়, আমার দেশের 
দরিদ্রদের জন্য কে ভাবে? অথচ তারাই 

দেশের মেরুদণ্ড। 

্বদেশ-বিদেশ-নিবিশেষে সমগ্র পৃথিবীর 
অখণ্ড এক মানব-জাতিকে তিনি যে ধর্ম শিক্ষা 

দিয়েছিলেন। তা হ'ল মানব-ধর্ম। 

বিবেকানন্দের মানব-ধর্ম উদার-_ভেদজ্ঞানশৃন্ত | 

দেশ-পরিক্রমণকালে কর্মে ব্যবহারে বক্তৃতায় 

সর্বদা সর্বত্র ভার এই অখণ্ড মানব-ধর্মের 

তথা] বিশ্বপ্রেমের স্বীকৃতি ও সাধনার পরম 

বিকাশ ও প্রকাশ। চিকাগোর বিখ্যাত 

ধর্ম-মহাসভার বক্তৃতায় তিনি পুনঃপুনঃ সেই 

সত্যই প্রচার করেন। 
সকল ধর্মের প্রতি উদার ভাবপোষণ, 

সকলের সহিত মানবাত্বার কল্যাণসাধন, 

স্বামী বিবেকানন্দ ও মানব-প্রেম ৪৫ 

পরম্পরের মধ্যে যা কিছু সৎ শুভ ও পবিত্র; 

তার আদানপ্রদান দ্বারা সকলকেই সেই এক 
লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তাকরণ--এই 

ছিল তার বক্তব্যের বিশেষত্ব ।""'স্নেহমধুর 
কে সকল বিবাদ-বিসংবাদের নিপ্পত্তি ক'রে 
মমগ্র মানবজাতিকে এক দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে 
বাধবার চেষ্টা করেছিলেন । 

স্বামীজী বলেছেন £ পবিত্রতা, উদারতা 

চিত্তগুদ্ধি প্রভৃতি সদৃগুণসমূহ কোন ধর্মেরই 

নিজস্ব নহে এবং প্রত্যেক ধর্মেই উন্নতচরিত্র 
নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে-এই প্রমাণ 

সত্বেও যদি কেহ স্বপ্নেও ভাবেন যে, সকল 

ধর্ম লোপ পাইবে, শুধু তাহারটিই থাকিবে, 
তবে আমি সর্বান্তঃকরণে তাহাকে করুণার 

পাত্র বলিয়। মনে করি এবং এই কথা বলি যে, 

শীঘ্রই দেখিবেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও 

সকল ধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে, 
“যুদ্ধ নহে--সহায়তা! বিনাশ নহে-বরণ !! 

বন্দ নহে-_মিলন ও শাস্তি!!!" 

বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেম তার গলায় জগৎ- 

জয়ের যশোমাল্য পরিয়ে দিয়েছিল। প্রেমের 

বিনিময়ে শুধু প্রেমই নয়, বিশ্বের প্রণামে, 
শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনি। 

স্বামীজী বলেছিলেন, 'প্রকৃত মান্ৃষ তৈরী 
করাই আমার ধর্ম'। বিশুদ্ধ প্রেম ও অপূর্ব 

প্রেরণায় উৎসারিত কর্মযোগী মহাপুরুষের সে 
মহাবাণী অনন্তকালের বুকে অক্ষয় অমর ক'রে 
রাখার প্রচেষ্টা সার্থক ক'রে তুলতে হবে 

তার্দের, যাদের জন্য তিনি ত্যাগ ও প্রেমকে 

আমরণ মহাজীবনের তপন্তা ও ব্রতর্ধপে 

গ্রহণ করেছিলেন। 



বীর সন্ধ্যাসী 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 

ও মুখের পাশে চেয়ে কী এক খ্রশ্বর্য খুঁজে পাই! 

প্রাত্যহিক জীবনের দৈষ্ঘ দাহ সকলই হারাই। 
নেমে আসে এ অপটু ক্ষীণ শীর্ণ দেহের ভিতরে 
কা এক অদম্য শক্তি, উন্মাদন1 ; আর মন ভ'রে 

ওঠে এক দিব্য ভাবে ? সেই মন বারে বারে বলে, 
“নই, আমি ক্ষুদ্র নই? ; নিঃস্বতার গ্লানি চলে 

যায় একেবারে । ভাবি- কে দ্বিল, কে দিল শক্তি এত, 

অমিত এম্বর্য আর এই আত্ম-অন্ৃভৃতি! সেতো! 
তোমারি--তোমারি দান, ওই দিব্য অমর্ত্য ভাস্কর 

মহাশক্তি। এ আমায় তুলে ধরে পঙ্ককুণ্ড হ'তে 

দীনতার হীনতার ? বিস্বৃতির অন্ধকার পথে 

তিলে তিলে অপমৃত্যু সে-জীবনে। সে-জীবনে আনে 
অমিত বীর্ষের ছ্যুতি, বিচ্ছুরিত মহাশক্তি দানে 

ক'রে তোলে দীপ্তিময়, ফিরে পাই এশ্বর্ষ-সম্ভার, 

হে মহাশক্তির উৎস, তোমারে প্রণাম বারংবার | 

স্বামীজীর জয়গান 

শ্রীনির্মল রায় 

রামকৃষ্জের বিজয়ী পুত্র, ক্ষাত্র-ব্রঙ্গ-শক্তিময়__ 

হে যুগাচার্য বিবেকানন্ গাহি মোরা আজ তোমারি জয় ! 

বঞ্চিত আর নিপীড়িত প্রাণে আশার আলোক জ্যোতির্ময়, 

নৰ ভারতের নবীন গগনে তুমি প্রদীপ্ত অরুণোদয়, 

মাভৈঃ-মন্ত্রে বীর সন্মযাসী, দূর করো গ্লানি, বেদনা, ভয়_- 
হে যুগাচার্য বিবেকানন্দ, গাহি আজ মোরা তোমারি জয় ! 



স্বামীজী $ আনন্দ-মু্তি 
শ্ীগোপেশচন্দ্র দত্ত 

উধ্বায়িত কালের শিলায় 
প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার তেজোদীপ্ত রূপভঙ্গিমায় £ 

সত্যের আলোক-স্তবে অন্তরে সে সৌম্য স্থির, 
শান্ত চোখে গৈরিক আভাস, 

ধ্যানের প্রত্যয় নিয়ে ওষপুটে প্রশান্ত আশ্বাস ! 

গুরুর কথায় তার চিন্তাকাশ, মুক্ত ও নির্মল £ 

ভারতের ইতিবৃত্তে নচিকেতা জিজ্ঞা, উজ্জ্বল-_ 

জীবন-জগত-প্রশ্নে । চিকাগোর পটভূমিকায় 
অন্তরের অনুভব সত্য স্থির আধ্যাত্মিকতায় 

সূর্যের সঞ্চয় হ'তে নিয়ে আসে আত্মপরিচয় £ 

আনন্দের মধুত্রতে চিরদিন প্রসন্ন চিন্ময় । 

চিনিল সে ভারতেরে, চিনালো৷ সে সকলেরে ডেকে, 

প্রবুদ্ধ বিবেক-বার্তা অন্তরের দ্বারে গেল রেখে! 

ঈশ্বর, নরের রূপে তার কাছে বৈদান্তিক গানে 

দিল সত্য পরিচয় ঃ শাশ্বতের বিপুল বিস্তৃতি 
যে-স্সিগ্ধ কাস্তিতে মগ্ন, সেই কান্তি এসে তার প্রাণে 

শাস্তির শপথ দিয়ে বুঝালো৷ কি সত্যের আকৃতি! 

সত্যের শরীরে তাই সন্ন্যাস ও কর্মের স্বাক্ষর, 

সেই ক'রে দিয়ে গেছে সমুজ্জল সমন্বয়ী-রীতে 
শতাব্দীর অক্কে তাই চেয়ে দেখি অপূর্ব ভাত্বর £ 
আমারও প্রণাম রাখি বিবেকের আনন্দ-মুততিতে । 



পুণ্য স্মরণে 
শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রাস্তপক্ষ বিহগেরা ফিরেছে কুলায়ে 

আলাপিত শেষ গীতি কণ্ঠে বিহগীর | 
দীপ্ত অঠি দিবসের গিয়াছে হারায়ে 

অন্ধকার নেমে আসে বক্ষে পৃথিবীর | 

তমস1-তমসাঘন ঘিরে চারিধার 

আপনার কায়। তাহে নাহি দেখা যায়| 

ছায়ায় ছায়ায় কালো, সন্দিগ্ধ হিয়ার 

প্রেমের প্রস্ফুট শিখ! নির্বাপিত হায়! 

আপনারে নাহি চেনে অন্ধ অবিশ্বাসে 

পরশ বাচায়ে সবে চলে পরস্পরে। 

শিহরিত হিমগিরি নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে 

কাদে কন্তা-কুমারিক! আকড়ি সাগরে । 

বেদনায় অভিভূতা! ভারত-জননী 
আঁধারের মুষ্টি থেকে কে করিবে ত্রাণ? 
চিন্ময় আলোর শিখা জালিয়া আপনি 

কে বাঁচাবে অগণিত ভারত-সম্তান ? 

অব্যক্ত সে অভিলাষ জলদি সম 
পায় রূপ অতিপৃত জ্ঞানমূতি মাঝে | 
অবতীর্ণ আশীর্বাদ স্থষ্টি শ্রেষ্ঠতম 

অন্ধ যবনিকা-পটে জ্যোতির্ময় সাজে । 

প্রভাসিত ধরাতল স্থাবর জঙ্গম 

আনন্দ-স্পন্দনে কাপে বামকৃষ্জ-হিয়া, 

আলিঙ্গিয়। দিল] মন্ত্র পবিত্র উত্তম 

উদ্বাত্ব আহ্বান এল জগৎ ব্যাপিয়] । 

“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, হে ভারত-সন্তান 
বরপ্রাপ্ত হ্বশাস্বত দৃপ্ত যৌবনের । 
ছিন্ন কর মোহস্থুপ্তি, আসিবে কল্যাণ 
কর্মে কর্মে তোল গান পুণ্য প্রয়াসের ।' 

ধবনিত সে মহামন্ত্র দিকে দিগন্তরে, 

পত্রে পত্রে, পুণ্পে পুষ্প, আলো-আলিম্পনে। 
দীক্ষা! নিল নবযুগ মুক্তি-অঙীকারে 

বিকশিত মানবতা অমৃত-সিঞ্চনে | 

কালের গহ্বরে লুপ্ত অতীতের কথা 

অগ্যকার বীজে জন্মে নব ভবিষ্যৎ | 

উন্মত্ত ঝঞ্চার বেগ তীব্র আকুলতা 

বক্ষে লয়ে জেগে ওঠে নবীন ভারত । 

নমোনমঃ দিব্যকাস্তি মহা প্রজ্ঞাময় 

চিরোন্নত শীর্ষ স্তর বজবীর্যধাম। 
ধ্যানোখিত খষি তুমি পুর্ণ জ্যোতির্ময় 
নরেন্দ্র বিবেকানন্দ তব পুণ্য নাম। 



্বামী_বিবেকীনন্দের “বর্তমান ভারত' 
[ প্রথম পর্যায় ] 

শ্রীপ্রণবরঞ্ন ঘোষ 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইতিহাস-লেখার 

দিকে বাংলার গগ্শিল্পীদের প্রবল বৌক দেখা 

গিয়েছিল। তার কারণ, তখন অবধি 

আমাদের ইতিহাস অনেকাংশেই অনাবিষ্কৃত। 

রামরাম বস্বর “রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' 

মৃত্যুগ্জয় বিদ্ধালঙ্কারের “রাজাবলী', রাজীব- 
লোচন মুখোপাধ্যায়ের “মহারাজ কষ্ণচন্ত্ররায়ন্য 

চরিত্রমূ*_জাতীয় গগ্ধপ্রচেষ্টা থেকে আরম্ত 

ক'রে বিগ্ভাসাগরের "বাঙ্গালার ইতিহাস 
অবধি বিদেশী ও স্বদেশী ইতিহাস-কাহিনীর 

বিচ্ছিন্ন উপকরণের সমাবেশপ্রচে্ট। বাঙালীর 

নবজাগ্রত ইতিহাস-কৌতুহলের উদাহরণ 
কিন্ত ইতিহাসের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণের দিক 

থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষের জাতীয় 
চেতনাকে ধার! প্রথম বাংলাসাহিত্যে ধ্বনিত 

করেছিলেন, সেই প্যারীাদ, তৃদেব, রাঁজ- 
নারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়কদের কথাই 
সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ভারতবর্কে আপন মাতৃভূমি 

জেনে হিন্দুকলেজের যে তরুণ আযাংলো-ইপ্ডিয়ান 
অধ্যাপকটি পরাধীন ভারতবর্ষের উদ্দেশে 

হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন করেছিলেন, তার 

কথাও মনে পড়ে। কিন্ত সেই ডিরোজিও 

এবং ডভিরৌজিওর শিষ্যবুন্দের অধিকাংশই 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সামগ্রিক 
পটভূষিটির কথা ততটা গভীরভাবে বিচার 
ক'রে দেখেননি । তাই প্রাচীন ও নবীনের 

সংঘাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবীনের মোহ 
তাদের যতট1 সমাচ্ছন্ন করেছিল, প্রাচীনের 

মর্যাদা ততট! আত্মস্থ করেনি । 

তবু এ-কথা স্বীকার্য যে, ডিরোজিওর 
৭ 

শিষ্েরা উত্তর-জীবনে যখন চিস্তাজগতের 

নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন, তখন ধীরে ধীরে 

নবীনের বিদ্রোহ প্রোঢের অভিজ্ঞতায় 

অনেকখানি স্বচ্ছ ও সুসমঞ্জস হয়ে এসেছে। 

ডিরোজিও-শিষা প্যারীঠাদ মিত্রের রচনাবলী 

থেকে এই সামগ্স্ত-সাধনের একটি উদাহরণ £ 

বাহ আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ স্থশোভন 

হইতে পারে, কিন্ত ঈশ্বর-পরায়ণত্বের ব্যাঘাত, 
আত্মবলের হাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য। 

ঈশ্বরপরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্ত এ-দেশের 

মহিলাগণ পূর্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ 
দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্মিতে গমন করে 
ও অর্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্ষচর্য অহষ্ঠান করে? 
সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদ্দিও প্রসিদ্ধ ন' 

হইতে পারে, কিন্ত আত্মবলের পক্ষে ই! 
বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্জাতীয় মহিলাগণ | 

সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বরপরায়ণ| 
নারীদের চরিত্র সর্বদ। স্মরণ কর। তাহাদ্দিগের 

হায় শমঃ যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর ও 

সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও। 
(_এতদ্বেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা! ) 

ডিরোজিও-যুগের সর্বব্যাপী পরিবর্তনের 
মুখেও মননের স্বাতস্ত্র্যে সমুজ্ঘল ভূদেব তার 

“সামাজিক প্রবন্ধে” লিখেছেন--“যখন হিন্দু- 
কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব-শিক্ষক বলিয়া- 

ছিলেন যে, হিন্দ্রজাতির মধ্যে স্বদেশাহ্বরাগ 

নাই। কারণ, এ ভাবার্থ-প্রকাশক কোন বাক্যই 
কোন ভারতবধীয় ভাষায় নাই। তাহার 

কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস- 
নিবন্ধন মনে মনে বৎপরোনাস্তি ছুঃখাহৃভব 
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করিয়াছিলাম। তখন “অনদামঙ্গল' গ্রন্থ 

হইতে দক্ষকন্তা সতীর দেহত্যাগ-সন্বন্ধায় 
পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম, কিন্ত সেই বিবরণ 
জানিয়াও শিক্ষক মহাশষ়্র কথার প্রকৃত 
উত্তর অথব1! আপন মনকে প্রবোধ প্রদ্দান 

করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে, 

আর্ধবংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ-সমন্বিত 

সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরীদেহ ।” 
ভূদেব ও মধুক্দনের সহপাঠী ও বন্ধু 

রাজনারায়ণ তো তার জীবৎকালেই ভারতীয় 

জাতীয়তাবাদের অন্ততম পুরোধারূপে স্বীকৃত। 
তার স্ুবিখ্যাত “হিন্দুধর্সের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতায় 

রাজনারায়ণ বলেছিলেন--*"**আমরা নিউ- 

জিল্যাণ্ডবাসী নহি যে, একদিনেই হেট কোট 

পরিয়া৷ সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব, ইহা 

ক্রীতদাসের কার্য, আমর! কখনই এক্প 

ক্রীতদাস নহি, আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা 

আছে, হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো! এমন সার 

আছে যে, তাহার বলে তাহার। আপনাদিগের 

উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে, হিন্দুজাতি 

অবশ্বই আপনা-আপনি উন্নত হইয়! পৃথিবীর 

অন্তান্ত স্ুসভ্য জাতিদের সমকক্ষ হইবে, 

ধর্মোৎপাগ্ভ সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, সে 

সভ্যতা এখনে! পৃথিবীতে প্রাছুতূতি হয় নাই, 
আবার আশা হইতেছে যে, হিন্দুজাতি পুনরায় 

প্রাচীনকালের ধর্মোৎপাগ্ভ সভ্যতা, এমন কি, 

তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্মোৎপাগ্য সভ্যত!| 

লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি 

বলিয়! গণ্য হইবে '** 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধের চিন্তানায়কদের 

এই জাতীয় রচনাবলীতে আমর1 বঙ্কিমচন্দ্রের 

ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধমালার পুর্বস্থচন! দেখতে 
পাই। বহিরঙ্গ ও অত্তরক্গ উপাদানে সুসম্পূর্ণ 
ইতিহাস-রচনার ব্যাকুলতা৷ বঙ্কিমসাহিত্যেই 

[৬৫তষ বর্ষ--১ম সংখ্যা 

সর্বপ্রথম উপলব্ধি করি। অবশ্য বঙ্কিমের 

ইতিহাস-চেতন! মূলতঃ বঙ্গকেন্দ্রিক-_-ত্ার “বন্দে 
মাতরম্-ও তো! বাংলার রূপকল্পে সমগ্র 

ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত। “বিবিধ প্রবন্ধের 

“বাঙালার ইতিহাস-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 

প্রবন্ধে বঞ্চিম লিখেছেন -“বাঙ্গালার ইতিহাস 

চাই। নহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে 
না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে 
কখন মান্বষের কাজ হয় নাই, তাহ] হইতে 

কখন মান্ৃষের কাজ হয় না।” 

বন্কিমের ইতিহাস-সচেতন দৃষ্টি বাংলা! ও 
ভারতের ইতিহাসের পটভূমিতে সঞ্চরণ ক'রে 

উপন্তাসের কবিকল্পনায় যে পরিবেশ ও চবিত্র 

স্্টি করেছে, আমাদের জাতীয় চেতন! তার 

দ্বারা অনেক পরিমাণে জজ্ীবিত। এদিক 

থেকে বঙ্কিম-বন্ধু রয়েশচন্দ্রও তার উপন্তাসে, 

প্রবন্ধমালায় ও খথেদের অন্থবাদের মধ্য দিয়ে 

ভারতাত্বার সন্ধানী পথিক । 

বাংলাসাহিত্যে ইতিহাস-চেতনার এই 
পটভূমিতে স্বামী বিবেকানন্দের “বর্তমান ভারত' 

আর একটি স্মরণীয় সংযোজন । রামমোহনের 

যুগ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাদর্শের 

যে সংঘাত বাঙালীর মননভূমিতে দেখা 

দিয়েছিল, তার একটি সমন্বিত দার্শনিক রূপ 

“বর্তমান ভারতের প্রবন্ধসীমায় বিধৃত। 

বস্তুতঃ এ প্রবন্ধপুস্তিকাটি ইতিহান নয়, 
ইতিহাসের দর্শন | গ্রহ্থাকারে প্রকাশের সময় 

স্বামী সারদানদ্দজী এ বইয়ের ভূমিকায় 
লিখেছিলেন "ইহ! একখানি দার্শনিক 
গ্রন্থ। ভারত সমাগত যাবতীয় জাতির 

মানসিক ভাবরাশি-সমুভূত দ্বন্দ দশসহস্র 

বর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া উহ্বাদিগকে পরিচালিত 

এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও 

পরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখ-ছুঃখের পরিমাণ 
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কিরাপে কখন হাস, কখন বা বুদ্ধি করিয়াছে 

এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার- 

ব্যবহার, কার্ষপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত- 
অসন্বদ্ধ ভারতীয় জাতি-সমৃহ কোন্ সেই বা 
আপনাদিগকে হিন্দ্র বলিয়া সমভাবে পরিচয় 

দিতেছে এবং কোন্ দ্বিকেই বা ইহাদের 
ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 

“বর্তমান ভারতের আলোচ্য বিষয় |” 

স্বতরাং স্বামীজীর ভারতণচিস্তা . প্রধানত: 

ভারতের অন্তরের ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই 

গড়ে উঠেছে। ভারতের অতীত বর্তমান ও 

ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বামীজী তার বক্তৃতা ও রচনা- 

বলীতে অসংখ্যবার আলোচনা করেছেন। 

ভারতবর্ষ তার কাছে মানবজাতির আধ্যাত্মিক 

আদর্শের প্রতীক। সুতরাং ব্র্গচিন্তা ও 

স্বদ্রেশচিন্ত। তার ভাবনালোকে পাশাপাশি 

স্বান পেয়েছে । তবু ভারতবর্ষকে তিনি বিশুদ্ধ 
ভাববাদের দিক থেকেই বিচার করেননি । 

ইতিহাসের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় 
চেতনার মূৃলস্ত্র আধ্যাত্মিকতা তার লক্ষ্য 

হলেও আধুনিক যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর 
পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে আদানপ্ররানের মধ্য 

দিয়েই যে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সভ্যতা 

গড়ে উঠবে--এ বিশ্বাস তার ছিল। “ভাববার 

কথা'র "বর্তমান সমস্তা" প্রবন্ধে তিনি এ-বিময়ে 

পূর্ণাঙ্গ আলোচন!1 করেছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি 
দেখিয়েছেন যে, ঘটনাপঞ্জীমূলক ইতিহাসের 

চেয়ে অনেক ভালোভাবে ভারতের ইতিহাস 

লেখা রয়েছে, “ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্য- 

সমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক 

তন্ত্রশ্রেণী”-র মধ্যে | 

“বর্তমান ভারতে' ভারতের বর্ণাশ্রমধর্মের চার 

বিভাগের অনুসরণে স্বামীজী পৃথিবীর সভ্যতার 

ইতিহাসকেও ' চারভাগে ভাগ করেছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের “বর্তমান ভারত" &১ 

“সত্বাদ্ি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রচ্ছত 

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্প সনাতন কাল হইতে সকল 

সভ্যসমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে 
আবার দেশভেদে এ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির 
সংখ্যাধিক্য বা প্রবলাধিক্য ঘটিতে থাকে, 

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচশায় বোধ হয় 
যেঃ প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাঙ্গণাদি চাবি 

জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা! ভোগ করিবে । চীন, 

সুমের, বাবিল, মিসরি, খল্দে, আর্য, ইরানি; 
য়াছুদী, আরব-এই সমস্ত জাতির মধ্যেই 

সমাজনেতৃত্ব প্রথমধুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত- 

হস্তে। দ্বিতীয়যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজ 

বা একাপধিকারী বাজার অভ্যুদয়। 

বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী 

সম্প্রদায়ের সমাজনেতৃত্ব কেবল ইংলগুপ্রমুখ 
আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদ্িগের মধ্যেই প্রথম 
ঘটিয়াছে।” 

প্রাচীন ও মণ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
পুরোহিতশক্তি ও রাজশক্তির বহুকালব্যাপী 
সংঘর্ষের পর শেষ অবর্ধি বাজশক্তিরই প্রাধান্য 

দেখা দিয়েছিল । ইংরেজ-আমলে প্রাধান্য 

বৈশ্যতস্ত্বের। ইংরেজ-আমলেই বিবেকানন্দ 

আসন শূদ্রযুগের পদধ্বশি শুনতে পেয়েছেন | 
আধুনিক কালে শ্রমজীবীদের কেন্ত্রক'রে যে 

গণজাগরণের স্চনা পৃথিবীর সর্বত্র দেখা 

দিয়েছে, তারই পূর্বাভাস দেখি 'পরিব্রাজকে'* 
স্বামীজীর শ্রমিক-বন্দনায়। বাংলাসাহিত্যে 

গণচেতনার এই অভ্রান্ত স্বাক্ষর আগামী 

শূদ্রযুগে' ভবিঘ্যদ্বাণীর মর্গাদী লাভ করবে। 
সাম্প্রতিক বৈশ্য ও শৃদ্রযুগের যে যুগসন্ধিক্ষণে 
ভারতের তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও সুবিধাভোগী 

সম্প্রদায়ের কর্তব্য স্বেচ্ছায় সাধারণ মাহষের 

সর্বাঙ্গীণ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া । 
__* পরিব্রাজক £ ১১ সংস্করণ, পৃঃ ৪১-৪৩ জষ্টবয। 



৫২. উদ্বোধন 

বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষের সমাজজীবনে যে 

সব পরিবর্তনমুখী আন্দোলন দেখ! দিয়েছে, 

সেগুলি একদিকে যেমন অধ্যাত্জীবনে নৃতন 

প্রাণম্পন্থন সঞ্চারিত করেছে, তেমনি অন্থদিকে 

সমাজ-ঠেতনার শূম্তত| পূরণ করেছে। চার্বাক; 

জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামান্বজ, কবীর, নানক, 
চৈতন্য, ব্রাঙ্গঘমাজ, আর্ধসমাজ--এ-সব 

আন্দোলন ব৷ ব্যক্তিত্বের পিছনে তিনি এ এক 

উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছেন । সমাজ-জীবনে 

যখনই সমষ্টিকে ভুলে ব্যষ্টির আরাধন]| শুরু 

হয়, অথবা! কোন সম্প্রদায়বিশেষের আধিপত্য 

ঘটে, তখনই বিপ্লবের শুরু--"সে উদ্বোধনের 

বীর্ধে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত মলিনত। ও স্বার্থ- 
পরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।” 

বিবেকানন্দ জানতেন-_-“***এমন সময় 

আসিবে, যখন শুদ্রত্ব-সহিত শৃদ্রের প্রাধান্ত 

হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়| 

শুদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে, 
তাহা নহে, শুদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের 

শুদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। 

তাহারই পূর্বাভাসচ্ছট। পাশ্চাত্য জগতে ধীরে 
ধীরে উদ্দিত হইতেছে এবং সকলে তাহার 
ফলাফল ভাবিয়! ব্যাকুল। সোস্তালিজ মূ, 
এনাকিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় 
এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজ। 

উনিশ শতকের নবজাগৃতির সমগ্র আয়োজন 
যখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র ক'রে আবন্তিত, 

সেই সময়ে বিবেকানন্দ যে গণ-সংযোগের 

প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, আজকের 

বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ মে অভাব মর্মে মর্মে 

অনুভব করছে । গণচেতনার অভাবেই উনিশ 
শতকের নবজাগরণঅসম্পূর্ণ। আজও আমরা 

এই অভাবের স্বরূপটি পুরোপুরি উপলব্ধি 
করতে পারিনি । তাই আর্থনীতিক পরিকল্পনার 

[ ৬৫তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

ব্যাপকতার পাশাপাশি গণশিক্ষার আয়োজনের 

যৎসামান্ আয়োজন দেশহিতৈষীমাত্রেরই 

গভীর বেদনার কারণ। 

মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে নেতৃত্বের 
উত্থান-পতন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের এই সাবধান- 

বাণীটি এ-যুগের নেতৃবৃদ্দের পক্ষে বিশেষভাবে 
'্যরণীয় £ “সমাজের নেতৃত্ব বিগ্াবলের দ্বারাই 

অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের খারা, ব। 

ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার প্রজাপুগ্জ। 

যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ভাধার 

হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে 
তাহ দুর্বল। কিন্ত মায়ার এমনই বিচিত্র 

খেলা, যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা 

প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের 

দ্বার এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা 

অচিরেই নেতৃসম্প্রদ্ায়েরে গণন। হইতে 

বিদুরিত হয়।” 

ইংরেজ-রাজত্বের বৈশ্নশক্তি একদিন এই 
ভূল করেছিল। পৃথিবীর যে-সব দেশে শৃদ্র-. 
শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে ব'লে মনে হয়ঃ সে-সব 

দেশেও এই ভুলের পুনরাবৃত্তি চলেছে। 

ইতিহাসের এই শিক্ষা বর্তমান ভারত কত- 

থানি গ্রহণ করবে, তারই উপর ভবিষ্যৎ 

ভারতের সম্ভাবন। নির্ভরশীল । 

ইংরেজ-রাজত্বের মূল স্বর্ূপটি বিশ্লেষণ 

করতে গিয়ে স্বামীজী “বাস্তব ইংলপ্ডের পরিচয়- 
বিশ্লেষণে কয়েকটি উপমাত্বক চিত্রকল্প ফুটিয়ে 

তুলেছেন £ “ইংলগ্ডের ধ্বজাকলের চিমনি। 
বাহিনী-পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র- জগতের পণ্য- 
বীথিক। এবং সম্াঙ্জী-ন্বয়ং স্ববর্ণাজী গ্রী।” 

ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর আমল থেকে ভারতের 
স্বাধীনতা-লাভ অবধি ইংরেজের রাজদণড যে 

আসলে বণিকের মানদণ্ডই ছিল-এ-কথা 

সর্বজনবিদিত ।  ইংরেজ-শোবণের নির্মম 
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ইতিহাস স্বামীজী গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য 

করেছেন। তবু এই পরাধীনতার যুগেও 

ইংরেজ-শাসনের দ্বারা যে কল্যাণ সাধিত 
হয়েছে, তাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রথমতঃ, 
“*-“এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযস্ত্র 

এদেশে এর আগে কখনো দ্রেখা যায়নি। 
দ্বিতীয়তঃ, “এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় 

ভাবসজ্ঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘনুপ্ত জাতি বিনিদ্র 

হইতেছে |» | 
এই নবজাগরণের উচ্ছ্বাসে হয়তো৷ জাতীয় 

জীবনে বা ব্যক্তিগত আচার-আচরণে ভুল- 

রাস্তি দেখা! দিতে পারে, কিন্ত নিবিবাদে পূর্ব- 
গামীদের অন্থসরণ ক'রে যাওয়াও তে মনুষ্যত্বের 

লক্ষণ নয়। সে-কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে 

মানবাত্বার চিরম্বাধীনতায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ 

বলেছেন £ “যে ভ্রমে পতিত হয়, খতপথ 

তাহারই প্রাপ্য । বৃক্ষ ভুল করে ন1; প্রস্তর- 

খণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না» পণুকুলে নিয়মের 
বিপরীতাচরণ অত্যন্পই দৃষ্ট হয়? কিন্ত ভূদেবের 
উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই।*".মননশীল 
বলিয়াই না আমর! মনুষ্য, মনীষী, মুনি? 

চিন্তাশীলতা-লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের 

প্রাছর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। দেশে কি 

নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ 

উপস্থিত, কে বুঝে ?” 

সমকালীন ইংরেজ-শাসনের একটি দুর্বলতা 
স্বামীজী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন--পাছে 

ভারতবর্ষ হাতছাড়া হয়, এই ভয়ে সেকালের 

ইংরেজেরা “ইংরেজ জাতির গৌরব' সন্বন্ধে 
অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছিল । আসলে 

এ মনোভাব দুর্বলতারই নামান্তর । 
অপরপক্ষে সযকালীন “শিক্ষিত” ভারতীয় 

মানসের দ্বন্দ অনুভব ক'রে স্বামীজী মন্তব্য 
করেছেন : “একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর 

স্বামী বিবেকানন্দের “বর্তমান ভারত? &৩ 

স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্ধসমাজের কঠোর 
আত্ববলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে 

আন্দোলিত হইবে-তাহাতে বিচিত্রতা কি? 
পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য _ব্যক্ষিগত স্বাধীনতা, ভাষ! 
- অর্থকরী বিদ্যা, উপায়-_রাষ্ট্রনীতি। ভারতে 
উদ্দেশ্য-মুক্তি, ভামা-_বেদ, উপায়-_ত্যাগ।* 
এই ছুই সভ্যতার পারম্পরিক ভাববিনিময়ে 
প্রয়োজন নিশ্যয়ই আছে। কিন্ত যার 
বিদেশীয় শিক্ষা বিদেশীর ভাষা ও বেশতৃষা 
অবলঘ্ধনকেই উন্নতির চরমমীমা জেনে দরিদ্র 
অজ্ঞ স্বদেশবাসীকে তুচ্ছ মনে করতেন বা 
এখনও করেন, তাদের উদ্দেশে ম্বামীজীর 
অসংশয় মন্তব্য £ “হে ভারত, এই পরাচ্মবাদ, 
পরাহৃকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসম্থুলভ 
দুর্বলতা, এই দ্বৃণিত জথঘন্ত নিষ্ঠুরতা এই মাত্র 
সম্বল তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?” 

ভারতবর্ষ এবং ইওরোপ-আমেরিক! 
পরিভ্রমণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বিবেকানন্দ 
এই ফ্রব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে,”.. পাশ্চাত্য 
অহৃকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিক্ষল 
হইবে ।৮ সুতরাং অন্গকরণ নয়, স্বীকরণ; 
আর সেই ম্বীকরণের জন্য আত্মাহ্বসন্ধান। 
বর্তমান ভাগতের উদ্দেশে বিবেকানন্দের এই 
আত্মগ্থতার বাণীতেই উনিশ শতকের নব- 
জাগরণের পরিপূর্ণতা] । 

বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ 
অবধি স্বদেশপ্রেমের দীপ্ত অশ্থভূতির উদাহরণ 
অজত্র। তবু “বর্তমান।ভারতে'র শেষ অহ্থচ্ছেদে 
বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম প্রজ্ঞা ও ধ্বনি- 

গাভীর্যের মিলিত সৌন্দর্যে যে মন্ত্রো্চরণের 
মহিমা লাভ করেছে, তার অনন্ততার কথ! 

স্মরণ ক'রে সুদীর্ঘ হলেও সেই অবিন্বরণীয় 

ংশটি পাঠকদের কাছে নিবেদন করি £ 

হে ভারত, ভুলিও না-তোমার নারী- 



৫৪ উদ্বোধন 

জাতির আদর্শ সীত।, সা, 'ত্রী, দ্ময়স্তী ; ভূলিও 
না--তোমার উপাস্ত উমানাথ, সর্যত্যাগী 

শক্কর) ভুলিও না-তোমার বিবাহ, তোমার 

ধন, তোমার জীবন ইন্সিয়-স্থুখের, নিজের 

ব্যক্তিগত স্বখের জন্ট নহে; ভুলিও না- তুমি জন্ম 

হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না 

তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; 

ভুলিও না-_নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, 
মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। বল-- 

ূর্ঘ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাঙ্গণ 
ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার আমার 

ভাই তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সর্পে 
ডাকিয়া বল-ভারতবাপী আমার ভাই, 
ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী 

আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশষ্যা, 

[৬৪তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের 
বারাণসী ; বল ভাই-_ভারতের মৃত্তিকা আমার 

স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর 

বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদগ্ে, 
আমায় মনুষ্যত্ব দাওঠ মা আমার দুর্বলতা, 

কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মাহুষ কর ।” 

ভারত-ইতিহাসের প্রাণপুরুষ বিবেকানন্দের 
লেখনীর মধ্য দিয়ে যে ন্বদেশমন্ত্র উচ্চারণ 

করেছেন, ভবিষ্যৎ ভারত সেই মহামস্ত্রের 

অন্ধ্যানে মানবসভ্যতার কেন্দ্রতীর্থ হয়ে 

উঠবে_এই আশ! ও বিশ্বাস হদয়ে পোষণ 

ক'রে শতবাধিকীর পুণ্যলগ্নে জাতির জীবনযুদ্ধের 
বীর সেনাপতিকে আমাদের অস্তরের প্রণাম 

নিবেদন করি। ভারতের ইতিহাস জয়যুক্ত 

হোক। 

চিত্ত মাঝে রহ জাগরূক ! 
শ্রীপ্রভাত বস্ত্র 

অর্জনের ক্ষাত্রতেজ, শঙ্করের জ্ঞান, 
বুদ্ধের অসীম মৈত্রী, চৈতন্যের প্রেম 
সমন্বিত মুতি তার দেখেছি আমরা 
হে বীর সন্ন্যাসী, তব জীবন মাঝারে । 

সে জীবন ছিল জানি আশীর্বাদ-পৃত, 

গুরু-শিষ্য মহাযোগ উদ্যাপিলে তুমি । 

বাঙালীর বিশ্বজয় অপূর্ব বিস্ময় ! 

উদ্বোধিল মানবেরে ভারতের বাণী । 

শতবর্ষ-পৃতি আজি ; সহঅ বর্ষেও 

তোমার মহিমা-স্তূর্য রহিবে আক্লান। 

প্রাণের প্রণতি সাথে কামনা জানাই-_ 
আমাদের চিত্ত মাঝে রহ জাগরাক 1! 



বিবেকানন্ন-সঙ্গীত 
[ মিশ্র বেহাগ_ একভালা ] 

আদর্শ তব শঙ্কর সীতা ভুলিও না তুমি ভুলিও না। 

ভুলিও না৷ তুমি, মহাপবিত্র এই ভারতের ধূলিকণা। 
ভারত-সম্তান দেবতা তোমার, 

থুজিতে ঈশ্বর কোথা যাবে আর 
মহা উপচারে ত্যাগ ও সেবার 

কর কর তার আরাধনা ॥ 

উচ্চ কণ্ঠে বল বল তুমি, 
তারত-সন্তান আমার ভাই 

মূর্খ কাঙাল দ্বিজ চণ্ডাল 
দেবতা আমার এরা সবাই। 

প্রাণপণে তুমি বল দিনরাত, 
জগত-জননি ! ওগো উমানাথ ! 
মানুষ করিয়া দাও গো আমায়, 

আর কিছু আমি চাহিব না । 

কথা, স্বর ও স্বরলিপি £ স্বামী চণ্ডিকানন্দ,। 
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স্বামীজীর একটি অপ্রকাশিত পত্র * 
$( নির্বাচিত অংশ ) 

৫ই সেপ্টেম্বর_-১৮৯৪ 
আমেরিক! 

ভট্টাচার্য মহাশয়--আপনার প্ররণয়পূর্ণ পত্রপাঠে অতিশয় 
শ্রীত হইলাম। কাপড় বুনিবার যন্ত্র যত শীঘ্র পারি খোজ করিয়া 
আপনাকে লিখিব। এক্ষণে আমি অ্যানিস্কাম্ নামক সমুদ্রতীর 
গ্রামে বিশ্রাম করিতেছি শীঘ্রই সহরে যাইয়। অনুসন্ধান করিব। 
গরমী কালে এই সকল সমুদ্রতীর স্থান লোক পুরণ হয়। 
কেউ নাইতে আসে, কেউ বিআম করিতে আসে-_. 

৬ বা ষ্ী 

ক্রমে সব হবে শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্বতলজ্ঘনম্ 
কাগজপত্র সব ঠিকঠাক পৌছে গেছে, তাতে কোনও গোলমাল 
নাই ছুষমনের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। & * * 

ম-বলছেন।, “ও বদ্মাস্?। তাতে কানও পাতে ন।, এদের 
গুণ কত। কত দয়া আমার শত জন্মেও এদের খণ শোধ হবে না-- 
আমি আমেরিকার মেয়েদের পুষ্তিপুত্র-এরাই যথার্থ আমার মা 
এদের কল্যাণ হবে ন। তো কার্দের হবে? - | 

মধ্যে 0:99080:9 ব'লে এক স্বানে কয়েকশ মেয়েমদ 

এদেশের মাথাওয়াল! একত্র হয়েছিল। আমি সেখানে 
ছিলাম প্রায় ছুমাস। রোজ এক গাছের তলায় আমাদের হি'ছু 
ফ্যাসানে বসতুম আর আমার চারিদিকে আমার চেলা- 
চরিত্রি ঘাসের উপর ব'সত। রোজ সকালে -উপদেশ দিতাম 
কত আগ্রহ এদেক্চ দেশশুদধ লোক এখন আমাকে জানে, 

পান্রীরা বড়ই চটা, সকলে নয় অবিশ্যি, এদের 18368 
পার্রীর মধ্যে অনেক আমার চেল। আছে। 

৪ কঃ ১৪ 

আমি হচ্ছি এদের পুষ্ি, আমায় গাল দিলে এদের মেয়ে-মহলে 
তার নামে ধিক্কার পড়ে যায়। কবে দেশে যাব বলতে পারি না 
বোধ হয় আসছে শীতকালে যাব। সেখানেও ঘ্বুরে বেড়ান 
এখানেও তাই । কিমধিকমিতি । চিঠিটা ফাস করবেন না 
বুঝতে পেরেছেন_আমার এখন প্রত্যেক কথাটি হুসিয়ার হয়ে 
কইতে হয়--0110 1080--সব *********১*০১১০ ওৎ পেতে 

থাকে ।**' 

শীতের শেষে এদেশে খুব ইলিস মাছ, 

কাকড়া চিঙ্গড়ি মাছ অজচ্ছল //০. র্ (88101 11817 | € 

3৩৬ পাপা পস সিপস্িসসি, 
তবে এদের রান্নাবাম। আর রা! ১ 

+ লন্থুধে কটোস্টাট আব্য।.: 



সমালোচনা 

ন0 1106861--05 99001 [110008- 

10101191990 05 ৩ ০: 81079- 

০]. 834; 
08009, 

8:081)08-5 15910909008 09109, 

[9199 $ 460. 

নিউইয়র্ক রামককঞ্জ-বিবেকানদদ কেন্দ্রের 
অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য 

জীবন সাবলাল ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন। ইতংপূর্বে ইংরেজী ও বাংলায় 
প্রকাশিত শ্রী্রীমায়ের প্রামাণিক জীবন-চরিত 

হইতে গ্রন্থখানির উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। 

কয়েকটি পরিচ্ছেদের পরিচিতি £ নঞএড 
106 ; 119:01969 800 9166: 7; [1096 ৮1816 6০ 
[09110110988 ১ 48009010801 1)151016% : 
90106081 00:5061695 ) 10%. 000088610 
88৮1776 ; 901716881 70110196570 0109 

₹019 ০01 66801161 ) 1)1510165, 

বিশ্ব-পরিপ্রক্ষিতে রচিত অপূর্ব এক দেব- 
মানবীর জীবন-কাহিনী বর্ণনার পর এই গ্রন্থের 
শেষে আরও কয়েকটি বিষয় সংযোজিত 

হইয়াছে। তন্মধ্যে লেখকের নিজের এবং আরও 

কয়েকজনের শ্রীশ্রীমা-সম্বদ্ধে শ্বৃতিকথ গ্রন্থ- 

খানিকে নৈর্ব্যক্তিক “জীবনী হইতে উচ্চতর 

পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে । 'শ্রীত্রীমা কি শিক্ষ! 

দিয়াছেন ?' বিষয়ক ছুইটি অধ্যায়ে এীশ্রীমায়ের 

কথার একটি ঘনীতৃত রূপ পাওয়া যায়। 
শরামক্-শক্তিম্বর্ূপিণী সারদাদেবীকে 

বুঝিতে হইলে শ্রীরামকঞ্জদেবের ত্যাগী ও 

গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রুপ্রীমাকে কি চোখে দেখিতে, 

তাহাও বল! প্রয়োজন । শেষের অধ্যায়গুলিতে 

বিচক্ষণ লেখক সেই কাজ করিয়! পাঠকবর্গের 

ধন্তবাদারহ হইয়াছেন । 
এই গ্রন্থে ৪৩ খানি ছবি দেওয়া হইয়াছে, 

তম্মধ্ে ্রীত্রীমায়ের ৭ খানি; অন্তগুলি 

তাহাদের, ঞ্রীম়ায়ের জীবনের সহিত ধীহাদের 

পুণ্স্থাতি বিজড়িত । গ্রন্থশেষে মূল্যবান্ নির্ঘণ্ট 
ও স্থচী সংযোজিত; মুদ্রণ-পারিপাট্য, কাগজ, 
বাধাই--সব দিক দিয়াই গ্রন্থখানি সুন্দর | 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--উভয় দেশের পাঠকেরই 
নিকট ইহ] সমাদৃত হইবে । 

/01)6081081108 4680610)7 /১010081 
(1901) 1962 1১ 70001191160 10৮ 13878580 
10810108990. 010 1061)811 01 47010608091008 
08065 01 0918076 (2000 19) 410106018 
3666৮, 089109%৮9 8, 08888 9) ৭8. 
07106 98 617 800. 9/- 19906081561, 

আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকার অভাৰ নাই, 

কিন্তু পুরাতত্ব ও কৃষ্টি-বিষয়ক গবেমণামূলক 
বাধিক পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। প্রথম 
বৎসরের সম্পাদকীয় মুখবন্ধে দুঃখ করিয়া বল! 

হইয়াছে; আমাদের দেশে আজও খগবেদ 

ও প্রাচীন সাহিত্যমূলক সকল আলোচন! 
প্রধানতঃ পাশ্চাত্য প্ডিতদের অস্থবাদের উপর 

ভিত্তি করিয়াই করা হয়। সংস্কৃত ও 
আঞ্চলিক ভাষাগুলির উপযুক্ত অভিধানের 

অভাব, সম্পাদকের মতে পুরাতত্ব-বিষয়ে 

প্রধান বাধা--পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃঢ়বদ্ধ 

ধারণ! যে, আর্গণ খীঃ পৃঃ ১৫ শতকে ভারতে 

প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্মের সভ্যতা, 

মহেঞ্জোদাড়ে। হরগ্পা ও পঞ্জাব-সিন্ধুর বৈদিক 

সভ্যতা বিষয়ে এখনও অনেক কিছু জানিবার 

আছে। মনে হয় সম্পাদক পরবর্তা সংখ্যা- 
গুলিতে এ-বিষয়ে আলোকপাত করিবেন । 

আলোচ্য সংখ্যা-ছুটিতেও এ বিষয়ক কয়েকটি 

প্রবন্ধ রহিয়াছে । পুরাতত্ব ছাড়াও বিজ্ঞান ও 

ধর্ম বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ গভীর গবেষণার 

পরিচায়ক । মনে হয়_-এরূপ পত্বিকাকে 

বহুমুখী]ুনা করিয়া! একমুখী করিলেই কাটি 

পক্ষে সুবিধা! হইবে। 



মাঘ, ১৩৬৯ ] 

কয়েকর্টি বৈশিষ্ট্পূর্ণ প্রবন্ধ £ 
1961: 011600196: 20 01010901090970, 

[077 98800601081 00088691166. 4090:00০- 
1081081] 08818 ০1 78118100, 107, 3 
[0%665,1717005 10 13905101018, 3901 
99,010878,)8008, 

1969: &0 106৮0096100 &০ 9109,98 
9018709১ চ:০?, 19059200078 08০, 
179] 11950009119200100 800. [00100 015111- 
29602) 70:01. 9 08. 10898, 

দ্বিতীয় বৎসরের সম্পাদকীয় “1%৩/৪- 

08008 0906928:" প্রবন্ধে জাতীয় উত্থানে 

স্বামীজীব প্রভাব, উহার গতিরোধ ও বর্তমান 

প্রয়োজন সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। 
পত্রিকাটির উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি । 

ড1৬৪]8 : (11)9 ড156৮00000, 0011929 
81688109 ) 11810 1969, 1301697 ৪70 
[00101151797] 05 91170. ড850098,0, 7০1:০- 
(93907, ৬1৮0107%1)0) 0011666, 171181)019, 
219019১ [১8093 10116) 990৮/00: 18+ 
৮1798091016 2 29 7 50072 57 গা] £ 
94 7 10161088 : %0, 

মাপ্রাজে রামকৃ্খ মিশন পরিচালিত 

কলেজের পত্রিকা “বিবেক' পাঁচটি ভাষায় 

বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধে ও বহু চিত্রে সমৃদ্ধ হইয়া 

প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজী বিভাগেই 
প্রবন্ধের সংখ্য। অবশ্য সর্বাধিক এবং প্রতিষ্ঠানের 

বিভিন্ন কার্যকলাপের বিবরণীও এই বিভাগে 
প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কতে ছয়টি ও হিন্দীতে 
চারটি প্রবন্ধ বচন! ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ 

কতিতেের পরিচয়। 

সমালোচন। &৯ 

বিবেকানন্দ-লীলাগীতি (কথিক।-সহ ) 
স্বামী চণ্ডিকানন্দ। প্রকাশক : স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ; 

সাধারণ সম্পাদক, বিবেকানশ-শতবাধিকী 
কমিটি, ১৬৩, লোয়ার সাকুলার রোড, 
কলিকাত। ১৪ । পৃষ্ঠা ৭৪+৮; মূল্য ১২। 

স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জয়ন্তীর মুখে 

প্রকাশিত পুস্তিকাটি সাধক ভক্ত গায়কমগডলী' 

সকলকে আকর্ষণ করিবে । 

কথিকা-সহ 'সারদ1-বামকৃঞ্খ-লীলাগীতি' 

প্রকাশিত হইবার পর উত্তর ভারতের বিভিন্ন 

স্থানে উহা কথকতা-সহ গীত হয় এবং সর্বত্র 

শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অতঃপর অনেকের 

অন্থরোধে তিনি স্বামীজীর সম্বন্ধে এরূপ একটি 

গ্রন্থ রচনা করেন । ছুই পর্বে এই গ্রস্থটি সমাপ্ত । 

প্রথম পর্বে-নরেত্নাথের বাল্যলীলা ও 

প্রীগুরুর সহিত দিব্যলীলা1। দ্বিতীয় পর্বে-_ 
পরিব্রাজক ও আচার্য বিবেকানন্দ। সঙ্গীত 

ও কথার টানা-পোড়েনে অপূর্ব এই রচন|! 
স্বামীজীর শতবাধিকী-বৎসরে বিভিন্ন স্থানে 
এই লীলাগীতির আয়োজন হুউক--জন- 

সাধারণের মধ্যে স্বামীজীর জীবন ও বাণী 

ছড়াইয়া পড়ুক_ইহাই প্রার্থনা করি। 
অধিকাংশ সঙ্গীতই স্বামী, চণ্ডিকানদ্দের 

রচিত, স্বামীজী-রচিত এবং স্বামীজীর গাওয়া 

কয়েকটি বিখ্যাত গানও যথাস্থানে সন্নিবেশিত 

হইয়। পুস্তিকাটির মর্ধাদ। বুদ্ধি করিয়াছে । 

নবপ্রকাশিত পুস্তক 

শতবা্িকী উপলক্ষে বিবেকানন্দ-শতবাষিকী কমিটি বিভিন্ন বয়সের উপযোগী 

করিয়। ত্বামী বিবেকানন্দের চারখানি জীবনী প্রকাশ করিতেছেন, ছুইখানি প্রকাশিত £ 

(১) ছোটদের বিবেকানন্দ £ স্বামী নিরাময়ানন্দ পৃষ্ঠা ৬০ মূল্য ৫০ ন.প, 

(২) স্বামী বিবেকানন্দ ঃ স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ পৃষ্ঠা ১২০, মূল্য ১২ 



বিবেকানন্দ-শতবাধিকী-সংবাদ 
উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের কার্ধন্চী 

১৭ই জানুআরি (ওরা মাঘ, বৃহস্পতিবার ) 
পূর্বাহে £ বেলুড় মঠে পুজা! পাঠ হোম ভজন কীর্ডন। 
অপরাহে £ মঠ মিশনের অধ্যক্ষের বাণী-প্রচার | সভায় বক্তৃতা । 

১৮ই জান্ুআরি (851 মাঘ, শুক্রবার ) 
অপরাহ্ন ৩৩০ মিঃ-এ বেলুড় মঠে স্বামীজী-সম্বন্ধে পাঠ ও সঙ্গীত। 

১৯শে জান্ুআরি («ই মাঘ, শনিবার ) 
অপরাহ ৩-৩০ মিঃ-এ মঠ-মগুপে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অন্ষ্ঠান | 

২০শে জান্থআরি (৬ই মাঘ, রবিবার ) 

পূর্বাহে £ ভজন, বেদগীতি ও শাস্বপাঠ সহযোগে স্বামীজীর প্রতিরূতিসহ প্রাতে ৮ ঘটিকায় 

বেলুড় মঠ হইতে কাণীপুর উদ্যানবাটা পর্যস্ত শোভাযাত্রা । 

অপরাহে £ ৩-৩০ মিঃ-এ দক্ষিণ কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে জনসভায় স্বামীজীর শতবাধিক 

উৎসব উদ্বোধন করিবেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকষ্ণন। মুখ্যমন্ত্রী 
মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্ত্র সেন সভায় ভাবণ দ্রিবেন। সভাশেষে জাতীয় সঙ্গীত | 

২১শে জান্ুআরি (৭ই মাঘ, সোমবার) 
অপরাহে £ &-৩০ মিঃ-এ গোল পার্কে রামকৃষ্ণ মিশন কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের বিবেকানন্দ-হুলে পশ্চিম 

বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজ! নাইডু পৌরোহিত্য করিবেন । বৈদিক প্রার্থন। 
ও সঙ্গীতের পর বক্তৃতা করিবেন স্বামী রঙনাথানন্দ, ড্র শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, 

স্বামী সম্ুদ্ধানন্দ, ডক্টর শ্রীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ, 
প্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় । 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী-প্রস্তরতি 

কলিকাতা £ ইউনিভাপিটি ইনসিট্যুট 
ছলে গত ২২শে ডিসেম্বর অপরাহ্ ৪ টায় স্বামী 

বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবাধিকী যুব ও ছাত্র উৎসব 
কমিটর উদ্যোগে ডক্টর রমা চৌধুরীর 
পৌরোহিত্যে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

শ্রীনির্ঝলচন্র চট্রোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন 

করেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দঃ অধ্যাপক অমিয়- 

কুমার মজুমদার, স্বামী সম্দুদ্ধানন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট 

বক্তাগণ €স্বামীজীর জাগরণের বাণী ও বর্তমান 

সঙ্কট' সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দিয়া তরুণ 
সমাজকে উদ্ব দ্ধ করেন। | 

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন, স্বাধীনতা লাভের 

জন্ত যে শক্তি ও ত্যাগের প্রয়োজন, স্বাধীনত| 

রক্ষার জন্ত সেইরূপই প্রয়োজন। নিশ্িস্ত 

থাকিলে চলিবে না, স্বামীজীর বাণীর অঙ্থশীলশে 
আমাদের মধ্যে প্রকৃত শক্তি আসিবে । 

ডক্টর রমা চৌধুরী বর্তমান সঙ্কটকাল 
বিশ্রেমণ ক্রিয়া সারগর্ভ ভাবণ দ্রেন! সভায় 
বহু ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ হয়। শ্রোতৃবৃন্দ 
বর্তমানে স্বামীজীর জীবন অন্ুধ্যানের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অহ্ভৰ করেন। 
সভার প্রারস্তে ও অস্তে স্বামীজীর সম্বন্ধে রচিত 
গান সুন্দরভাবে গীত হয়। 

গড়বেতা (মেদিনীপুর )£ শ্রীরাম 
মঠের উদ্যোগে স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিকী 
উপলক্ষে শোভাযাত্র1, ধর্মসভ1, দরিদ্রনারায়ণ- 

সেবা, স্কুল-কলেজে ছাত্রসভা, যাত্রা, কথকতা, 

ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রভৃতির আয়োঞ্জন 
করা হইতেছে। 



প্রীপ্রীমায়ের জন্মোৎসব 
বেলুড় মঠ£ গত ২রা পৌষ (১৮ই 

ডিসেম্বর ) মঙ্জলবার ্রীশ্রীম! সারদাদেবীর শুঁভ 

১১০তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারা- 

দিন-ব্যাগী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

মঙ্গলারতি, শ্রীরামকষ্জদেবের ও শ্রীত্রীমায়ের 

মন্দিরে বিশেষ পৃঁজা ও হোমাদি অনুষ্টিত হয়। 

৬,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

অপরাহে আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ 

শ্রীপ্রীমায়ের পুণ্যজীবন আলোচন] করেন । 

জ্রীপ্বীমায়ের বাড়ি ঃ কলিকাতী। বাগ- 

বাজার পল্লীর যে বাড়িতে শ্রীশ্রীমা জীবনের 

শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, পুণ্য- 

স্বৃতি-বিজড়িত “উদ্বোধন” ভবনে শ্রীস্রীমায়ের 

শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে 

অন্ুঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, 

শরপ্রচীপাঠ, '্রশ্রীমায়ের কথা পাঠ, ভজন, 

কালীকীর্তম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের 

অঙ্গ ছিল। স্বামী ঈশানানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের 

শ্বৃতিকথা আলোচন! করেন। সহশ্র সহ ভক্ত 

প্রপ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-অর্থ্য নিবেদন 

করেন। সন্ধ্যার পরও বহু ভক্ত মাতৃ-সন্দর্শনে 

আপগেন। 

_সারদানন্দ-জন্মোৎসব 
'উদ্বোধন'-ভবনে গত ১ল। জাহুআরি স্বামী 

সারদানদ্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব পূর্ব পূর্ব 

বৎসরের হ্ঠায় মহা উৎসাহে ও আনন্দে 

উদ্যাপিত হুইয়াছে। যঙ্গলারতি, বিশেষ 

পৃজা, হোম, ভোগরাগ, ্রীত্রীচণ্তীপাঠ, 

ভঙ্গন, কালীকীর্তন, প্রসা্-বিতরণ প্রভৃতি 

উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী বোধাত্রানন্দ 

ভ্ীরামকচ মঠ ও মিশন সংবাদ 
পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্য জীবন আলোচন। 
করেন। পুজ্যপাদ মহারাজের প্রতিকৃতি 

' পুষ্পমাল্যাদি দ্বার সুন্দরভাবে সাজানো হয়। 
প্রাতঃকাল হইতে সন্ধা পর্যন্ত ভক্তসমাগমে 
উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল। 

কল্পতরু-উৎসব 

কাশীপুর উদ্ভানবাঁটাঃ যেখানে 
শীরামকৃঞ্ণদেব ১৮৮৬ খুঃ ১ল|! জান্গুআরি-_ 

ভক্তবুন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়] 

“তোমাদের চৈতন্য হউক" বলিয়। আশীর্বাদ 

করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্য- 

স্মৃতিতে গত ১ল জান্আরি “কল্পতরু-দিবস' 

উদ্যাপিত হয়। এদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ 

পূজা, হোম ও কালীকীর্তন হয়। ১৫ 

হাজারের বেশী নরনারীকে হাতে হাতে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহে সঙ্গীত-সহযোগে 

স্বামীজীর জীবনালেখ্য অবলম্বনে কথকত। 

শ্রোতৃবুদ্দকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল। 

ভজনের পর ভাগবতের “ফব উপাখ্যান: 

ব্যাখ্যাত হয়। অতঃপর অন্ত সভায় 

ককল্পতরু ও কাশীপুর উগ্যানবাটী' কেন্দ্র করিয়া 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপর্যপূর্ণ 
আলোচনা করেন স্বামী নিরাময়ানম্দ, 

শ্রীহরিপদ ভারতী, স্বামী পুণ্যানন্দ ও স্বামী 

গভীরানন্দ (মভাপতি )। সভাস্তে শ্রৃত্যুপ্রয় 
চক্রবর্তী রামায়ণের পেঞ্চবটা' পাল কথকত! 

করেন। 

২র। জান্গআরি স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক 

ছান্দোগ্য উপনিষদের “ইন্ত্রবিরোচন-সংবাদ' 

্যাষ্রীত হইলে স্বামী ওকারানন্দ বর্তমান 

যুগে শ্রীরামকৃ্*-বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে দীর্ঘ 



৬২ উদ্বোধন 

সারগর্ভ ভাষণ দেন। বর্তমান যুগের বিভিন্ন 
সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন, সকল 

সমস্যার সমাধান আরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দের 

জীবনাদর্শের মধ্যে মিলিবে। সভার পর 

কবিকন্কণ চণ্ডীর গান হয় 

ওরা জাহআরি অপরাহে ভজনের পর 
পণ্ডিত আদ্বিজপদ গোস্বামী 'চৈতন্যচরিতামৃত' 

ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের 

অনুষ্ঠান হইয়াছিল। উতপবের তিন দিন 
উদ্যানবাটাতে সহত্র সহত্র ভক্তের সমাগম হয়। 

কাকুড়গীছিঃ যোগোগ্ানেও প্রতি 
বৎসরের ন্ায় 'কল্পতরু-দিবস” উপলক্ষে সারা- 

দিন আনন্দোৎসব হয়। এতছৃপলক্ষে পৃজা, 

হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভঙ্গন অন্ষ্ঠিত 

হইয়াছিল। যোগোগ্ভানে বহু ভক্তের সমাগম 

হয়। 

বক্ততা-স্চী 

গোলপার্ক (কলিকাতা )$ রামকু্ 
মিশন কুটি-প্রতিষ্ঠান (108618066 01 091889)- 

এর উদ্যোগে “কৃষ্টি ও মানবতা পর্যায়ে একটি 

বক্ততাশ্থচী ঘোষিত হইয়াছে । ১৯শে নভেম্বর 

শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীহরেন্্রনাথ চৌধুরীর 
সভাপতিত্বে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বিষয়টির 

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন: বর্তমান বিশ্বে 

বিভিন্ন কৃষ্টি-স্ঘন্ধে তুলনামূলক জ্ঞান একাস্ত 
প্রয়োজন। অন্তরের দিক হইতে ভারত 

চিরদিন একট একত্বের সাধক, বাহিরের 

দ্রিক হইতে বিজ্ঞান-সহায়ে পাশ্চাত্য জগৎ 
একপ্রকার একত্ব স্বাপন করিতেছে । উভয়ের 

সমন্বয় প্রয়োজন । 

প্রত্যেক কৃষ্টির অস্তনিহিত উদ্দেশ্য জানিবার 
জন্য, আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময় দ্বারা বিশবসষুতির 
ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্ত, এ-যুগের প্রকৃত সমস্থা 

[ ৬৫তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 

বুঝিয়। তাহার সমাধানের চেষ্টা করিবার জন্য, 
সর্বশেষ বিভিন্ন জাতি ও কৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক 
সৌহান্ঠবৃদ্ধির জন্য এই তুলনামূলক অধ্যয়নের 
ব্যবস্থা । 

১৯শে নভেম্বর ('৬২) হইতে ২৯শে এপ্রিল 

(৬৩) পর্যস্ত যোট ১২৬টি বক্তৃতায় দেশ- 
বিদেশের বহু বক্ত] (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও 

সভ্যতা' সম্বন্ধে বক্ৃত1 দিবেন, তন্মধ্যে প্রায় 

&০টি হইবে ভারত-সম্বন্ধে। 
প্রতি সপ্তাহে তিন দিন (সোম, বুধ ও 

শুক্রবার -ছুটির দিন ছাড়া )--সন্ধ্যায় ৬-৩০ 

হইতে ৮ ৩০ পর্যস্ত ২ট করিয়া বন্তৃত। হইবে। 
বিশেষ বিবরণ প্রতিষ্ঠানের অফিসে জ্ঞাতব্য । 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

স্যাম্ফ্রান্সিক্কো (বেদান্ত-সোসাইটি ) ৫ 
নুতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১ টার 

সময় কেন্ত্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং 
বুধবার রাত্রি ৮ টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী 
শাস্তত্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা দেন। 

জুন,'৬২: মাহুষের কি ছুইটি আত্ম? 
আমাদের অহংকার এবং ইহা যে সমন্থ। স্থষট 

করে? ঈশ্বর এবং অন্তরের নিরাপত্তা ; ভগবান 
বুদ্ধের মন ও হৃদয়) মানুষ কিরূপে ঈশ্বরের 
সহিত সন্ধযুক্ত হয়? সত্য জানো, সত্যই 

তোমাকে মুক্ত করিবে; যোগ এবং অস্তরের 

শাস্তি। 

জুলাই; মানুষই বিদ্রোহী; স্বামী 
বিবেকানন্দ ও ভারতের ভবিষ্যৎ; অদৃশ্টকে 
দর্শন; “অতএব, হে অজ্ঞ, ঈশ্বরের উপাসনা 

কর" ; মনই প্রতিবন্ধক; কুগুলিনীযোগ কি? 
অগস্ট-সেপ্টেম্বর £ স্বামী বিবেকানন্দ ও 

তাহার প্রচারিত ধর্ম; 'ঈশ্বরকে খুঁজিও না, 
তাহাকে দর্শন কর; আত্মা £ ইহার স্বরূপ, 



মাঘ, ১৩৬৯ ] জ্বীরাষকষজ মঠ ও যিশন সংবাদ ৬৩ 

উৎপত্তি ও অবসান) ঈশ্বর আছেন, তার বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেল। অনেক দিন 
প্রমাণ ? পবিত্র জীবন যাপন করিবার উপায়) 
নিদ্রা, মৃত্যু ও ধ্যান। 

অক্টোবর £ অবচেতন, চেতন ও অধিচেতন 
মন ; মন? আত্ম! ও অনস্তকাল; নূতন মন্দিরের 
স্বতি-বাধিকী প্রীকু্ণের বাণী) সক্রিয় ধর্ম; 
আভ্যন্তরীণ বৃত্তির উন্নতিসাধন; চিন্তা ও ভয় 

হইতে কিন্ধপে মুক্ত হওয়া যায়? দয়ালু ও 
ভয়ঙ্কর ঈশ্বরের উপাসনা) উপাসন| £ তাত্বিক 
ও আহ্ষ্ঠানিক। 

পুরাতন মন্দিরে প্রতি রবিবার রাত্রি ৮টায় 
ধ্যান ও কঠোপনিষদের ক্লাস করেন স্বামী 

শরদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে 
স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ 

করেন। নূতন মদ্দিবে প্রতিদিন পূজা হয়) 

বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা! করিলে ধ্যান 
ধারণ! করিতে পারেন। 

স্বামী পুরুষাত্মানন্দের দেহত্যাগ 

আমরা ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, 
গত ২১শে ডিসেম্বর ভোর ৪-৩৫ মিঃ সময়ে 

স্বামী পুরুষাত্বানন্দ (জ্ঞানেন্্র মহারাজ ) 
কলিকাতা কার্নানি হাসপাতালে ৬৭ বৎসর 

হইতেই তিনি অ্থস্থ ছিলেন, গত জুলাই মাসে 
তাহাকে হাসপাতালে ভরতি কর! হয়। 

তিনি শ্রীত্রীমায়ের দীক্ষিত মস্তান ছিলেন, 
১৯২০ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্চ-সজ্ঘে যোগদান করেন। 
হবিগঞ্জ রামকৃষ্খ আশ্রমের তিনি অন্ঠতম 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৩৭ খৃঃ প্রীমৎ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট তাহার সন্ন্যাস- 
দীক্ষা হয়। ১৯৩৯ খৃঃ হইতে তিনি শিলচর 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। 

তাহার দ্েহত্যাগের ঘটনা উদ্দীপনাপূর্ণ। 
যদিও তিনি অত্যন্ত ছুর্বল হুইয়! পড়িয়াছিলেন, 
কিন্ত দেহত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে হঠাৎ 
উঠিয়া শষ্যার উপর বসিয়া শ্রীরামকুষ্ণের পুণ্য 
নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন। কিছু পরেই 
বলেন, “ও মা, তুমি এসেছ, একটু অপেক্ষা 
কর, আমি যাচ্ছি। এই কথা বলিয়! তিনি 
নিকটের রোগীদিগকে বলেন, “ভাই, তোমর৷ 
কি জেগে আছ? আমার সময় হয়েছে, আমি 
যাচ্ছি।' ইহার পর তিনি শুইয়া পড়েন আর 
ওঠেন নাই। তাহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত 
শাস্তি লাভ করিয়াছে । 

ও শাস্তিঃ! শাস্তি! শাসতিঃ!] 

বিজ্ঞপ্তি 
আগামী ১২ই ফাল্গুন (২৫. ২, ৬৩) সোমবার শুভ শুক্লা-দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে 

ও অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জম্মতিথি উপলক্ষে পুজা পাঠ ও উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইবে এবং পরবর্তী রবিবার ( ৩.৩ ৬৩) এতছুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাগী 
আনন্দোৎসব হইবে । 



বিবিধ সংবাদ 

শিবানন্দ-জন্মোৎসব 

বারাসপত £ গত ২২শে হইতে ২৫শে 

ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দের ১৭তম জন্মোৎসব 

তাহার জন্বস্বান বারাসতের রামকুঞ্জ-শিবানন্দ 

আশ্রমে পুজার্চনা, চণ্ডী, শিবমহিয়স্তোত্র। 
শিবানন্দ-বাণী ও পত্রাবলী, শ্ীরামকৃষ্ণকথামৃত 
ও পুথি পাঠ, ধর্মসভায় বভৃতা, রামনান- 
সংকীর্তন, রামায়ণগানঃ ভজন ও শোভাষাত্রার 
মাধ্যমে সম্পন্ন হুইয়াছে। ধর্মসভায় স্বামী 
নিরাময়ানন্দের পৌরোহিত্যে শ্রীঅমিয়কুমার 
মজুমদার, আ্রীআশু দে, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 
মহাপুরুষ মহারাজের জীবন ও ৰাণী আলোচন! 

করেন। উৎসবের শেষ দিবস কয়েক সহত্র 
নরনারীর এক বিরাট শোভাযাত্রা! শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্রীঞীমা), স্বামী বিবেকানন্দ ও শিবানন্দের 

সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ ভজন-সঙ্গীত গাহিতে 

গাহিতে শহরের প্রধান রাস্ত/গুলি পরিক্রম! 

করে। বিভিন্ন দিনের অহৃষ্ঠানে রহড়া রামকৃষজ 

মিখন বালকাশরমের ছাত্রবৃদ্দ, স্বামী দেবানন্দ, 
স্বামী স্ুধানন্ম, শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীমৃত্যুগয় 
চক্রবর্তী, আীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
অংশ গ্রহণ করেন। 

সন্যাস-সন্কল্প-স্মরণোত্সব 

আটপুর £ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততম লীলা" 
সহচর স্বামী প্রেমানদ্দের (বাবুরাম মহারাজ ) 
পুণ্য জন্স্থান হুগলি জেলার অন্তঃপাতী 
আটপুর গ্রাম। এই গ্রামে বাবুরাম মহারাজের 
জননীর আহ্বানে ১৮৮৬ খঃ নরেন্ত্রনাথ এবং 

তাহার ৮ জন গুরুভ্রাতা গমন করেন, 
২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে খুষ্টজীবন আলোচন! 

করিতে করিতে তাহার! সংসার-ত্যাগের পবিত্র 
সহ্বল্প গ্রহণ করেন। তাহারই স্মরণার্থে প্রতি 
বৎসরের ন্যায় গত ২৪শে ডিসেম্বর বছ ভক্তের 

সমাবেশে উৎসব অনুঠিত হয়। সংকীর্তন-সহ 
তীর্থ-পরিক্রমা, পুজা, প্রসাদ-বিতরণ, ভজন, 
সভ1 প্রস্ৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী 

জীবানদ্দ প্রঙ্জলিত ধুনির সন্দুধে আলোচন! 
করেন। 

বিজ্ঞান-বার্তা 

পেনিসিলিন যে-সব রোগীর দেহে কার্যকরী 
হয় না, তাদের ক্ষেত্রে অকৃসেসিলিন নামে একটি 
নতুন আ্যার্টিবায়োটিক ভেষজ প্রয়োগ ক'রে 
বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। এই ওষুধ পরীক্ষা" 
মূলকভাবে প্রয়োগ ক'রে নিউমোনিয়। রোগে 
আক্রান্ত ছুটি রোগী, মস্তিষ্ক ও ঘাড়ে সংক্রামক 
রোগে আক্রান্ত পাঁচটি রোগী এবং আগুনে 
পোড়। তিনটি রোগীকে সারিয়ে তোলা হয়েছে । 
এই কৃত্রিম পেনিসিলিন বা অকৃেলিলিন 
মেথিলিলিনের তুলনায় পাঁচ থেকে আটগুণ বেশী 
শক্তিশালী । এই ওষুধ খেতে হয় আর এতে 
প্রতিক্রিয়৷ দেখা দেঁয় সামান্যই | এই সংবাদ 
পাওয়। গেছে সিয়াটেল-স্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের চিকিৎসকদের 
কাছ থেকে । তাদের মতে অকৃসেসিলিনের 
আবিষ্কার চিকিৎস।-ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতির 
সথচন। ক'রুল। _-সঙ্কলিত 

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন 

ব্রিটিশ গ্ুজ আ্যাণ্ড কেযিক্যালস্*-এর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরী আই, এইচ. চায়েন 
বলিয়াছেন যে, তাহারা সক্জি ও গাছ-গাছড়া 

হইতে উদ্ভিজ্জ (কৃত্রিম) প্রোটিন উৎপাদন 
করিতে পারিয়াছেন। 

তিনি বলেন যে, এই উত্ভিজ্জ প্রোটিন 
পৃথিবীর খাছসমস্য। সমাধানের ব্যাপারে প্রভূত 
সাহায্য করিবে। ইহার ফলে মাত্র এক 
পেনিতে একজন লোকের এক দিনের প্রয়ো- 
জনীয় প্রোটিন জোগান দেওয়া সম্ভব হইবে। 

তিনি আরও জানান যে,--ইতালি, ব্রাজিল, 
পতুগাল, নাইজিরিয়া, ঘানা॥ অষ্ট্রেলিয়া, ভেনি- 
ভুয়েলা, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ- 
পূর্ব এসিয়ায়--এই উত্ভিজ্জ প্রোটিন সম্পর্কে 
বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হুইয়াছে। -রয়টার 



“রামকৃষ্ণীয় তে নমঃ, 

স্থাপকায় চ ধর্মস্ত্য 

সবধর্মন্যরূপিণে। 

অবতার-বরিষ্ঠায় 
রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥ 

[স্বামী বিবেকানন্ব-কৃত প্রণ।ম-মন্ত্ ] 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রীরামকৃষ্ণকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে অতি 
সংক্ষিপ্ত স্বত্রাকারে গ্রথিত এই একটি শ্লোকে। এই প্রণাম-মন্ত্রট রচিত হইয়াছিল ১৮৯৮ খৃঃ 
জাহ্থআরি মাসে মাঘী পৃণিমা দিবসে-_ভক্তগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ-পৃজ প্রতিষ্ঠা-কালে। গ্লোকটি 
তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। এই একটি শ্লোকের মাধ্যমে স্বামীজী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহার গুরুদেবকে তিনি কি চোখে দেখিতেন। 

গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যখন ধর্মের গ্লানি হয়, তিনি ধর্মস্থাপন করিতে ধরাতলে 

অব্তীর্ণ হন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরাম অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের মতো! একজন 'ধর্মস্থাপক' । 

পৃথিবীতে ধর্মগ্লানি বছবার হইয়াছে । বারংবার ঈশ্বর-ভাব অবতীর্ণ হুইয় স্বান-কালের 

প্রয়োজন অন্থসারে ধর্ম স্থাপন করিয়! যান? মানুষ না বুঝিয়া এ ধর্মগুলির বাহ আচার-অহষ্ঠান 
লইয়া বিরোধ করে। আ্রীরামকঞ্জ-জীবনে দেখা যায়, তিনি সব ধর্মের সাধনা করিয়া 

প্রত্যেকটিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, প্রত্যেকটি ধর্মের স্ব্নূপ হইয়াছেন।  « 

যিনি সর্ব ধর্মের স্বরূপ, তিনি অবশ্যই সর্ব ধর্মভাবের সমষ্টি। এক একটি ধর্মভাব প্রতিষ্ঠা 

কৰিয়। যান এক একজন অবতার-প্রতিম পুরুষ। তাহার! সেই সেই ধর্মের স্বরূপ । সর্ব ধর্মের 
স্বরূপ শ্রীরামকৃঞ্জ সকল অবতারের সমষ্টি, অতএব অবতার-শ্রেষ্ট। তাহাকে প্রণায। 



কথাপ্রসঙ্গে 
'ব।উলের দল এসেছিল-_- 

“বাংল! দেশের ছদয়ে একটি বাউল লুকাইয় 

আছে'--মাঝে মাঝে সে আত্মপ্রকাশ করে-- 

কখন সাধকরূপে, কখন কবিরূপে--কখন ব 

নরক্সপধারী ঈশ্বরের অবতার-বূপে । 
কোথায় কখন এই ভাবের উৎপত্তি, তাহ! 

আজ নির্ণয় করা দুরূহ, তবে মনে হয়, 

উপনিষাদর ভাষায় ইহার আভাস পাওয়া যায়, 

ইতিভাসের দিক দিয়। অবশ্য বৌদ্ধ সাধনার 

শেষে চর্যাপদের “সনবা” বা সন্ধ্যা-ভাষাতেই 

বাউলভাৰ ধরা পড়ে 

একদল মাহৃষ--তার। ন। সমাজের, ন 

সংসারের, না প্রচলিত কোন ধর্মের-_ অথচ 

মাহষের হদয়ের গোপন রহস্ত উদ্ঘাটিত করাই 

যেন তাহাদের জীবনব্রত। তাহার! ঘুরিয়া 

ফিরিয়া গান গাহিয়া দেশে দেশাস্তরে 

অধরাকে ধরিবার, অজানাকে জানিবার 

প্রেরণা জ্োোগাইয়। যায়-মাহষের “সুখের 

ংসারে আধ্যাত্মিক অশাস্তির অতৃপ্তির আগুন 

জালাইয়! যায়। তাহাদের ভাব ও ভাষা] 

সাধারণ মাহৃষ বোঝে না, অথচ বোঝে। 

ভাষার মধ্যে কি যেন ইঙ্গিত আছে, যাহা 

যাহষের মনকে ঘর-সংসার হইতে টানিয়! পথে 

বাহির করে; মাটি হইতে টানিয়া দৃষ্টিকে 
উধ্বমুধী করে-বাহির হইতে অন্তরুখী করে। 
দেহতত্বের গানে গানে-এই বিদেেহভাবই 

ছড়াইয়া আছে, যাহ! মাহ্ষের মনকে আগাইয়া 

লইয়া চলে সীমা হইতে অসীমে, ব্ূপ 
হইতে অরূপে । 

এইরূপ এক বাউল আপিয়াছিলেন নবদ্ধীপে 

ব্রাঙ্মণপত্ডিতের ঘরে। যখন বাউলভাব প্রকাশিত 

হইয়। পড়িল, কোথায় গেল তাহার ষড়, দর্শনের 
পাণ্ডিত্য, কোথায় পড়িয়া! রহিল জননীর স্নেহ, 

নববধূর ভালবাসা? কৃষ্খপ্রেমে পাগল হই] 
ভগবৎপ্রেম বিতরণ করিতে করিতে তিনি 

ঘুরিয়] বেড়াইলেন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে। 
শ্রেষ দৃশ্যটি বড় করুণ! অতি অন্তরঙ্গ এক 

ভক্ত কোন তীর্ঘযাত্রীর হাতে নীলাচলে এক 

পত্র পাঠাইয়াছেন £ 

বাউলে কহিও- কহিছে বাউল, 

এ হাটে আর ৰিকায় না চাউল! 
এ সংসারের হাটে মানুষের প্রর্কৃত খাগ্-_ 

ভগবৎপ্রেম আর বিকায় না। এ হাটে 

ভেজালেরই কারবার! অতএব আর কি 

হইবে? শোন! যায়, ইহারই কিছুদিন পরে 

শ্ীমন্মহাপ্রভু লীলাসম্বরণ করেন । 
কিন্ত তাই বলিয়া কি বাউলের আসা- 

যাওয়া শেষ হইয়াছে? বাউলের দল আবার 
আসিয়াছে নানারূপে, নানাভাবে আসিয়াছে, 

নানা দেশে নানা ভাষায় কথা কহিতেছে। 

কেহ তাহাদের বুঝিয়াছে, কেহ তাহাদের 
বোঝে নাই, তাহাতে কি? বাউলের দল 
তাহাদের কাজ করিয়া চলিবে -বসস্তের 

বাঘু যেমন বহিয়া যায়, গাছে গাছে ফুল 

ফুটিয়! উঠে, ভালে ডালে পাখি ডাকিয়! উঠে। 

বন স্গন্ধে আমোদিত হয়, সুস্বরে মুখরিত হয়। 

বাউলের এবারও আগমন ব্রাঙ্গণের 

কুটিরে, তবে এবার পাণ্ডিত্য নাই, আছে 
সরল ব্যাকুলতা, সহজ “মানুষ'-ভাব-_যাহ! 
বাউলের নিজস্ব ভাব! 

বাল্যকাল হইতেই গ্রামের বাউলদের 
নিকট শুনিয়! শুনিয়া তাহার কত গান মুখস্থ-_ 

'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন'*" 

ডুব না দিলে তাহাকে পাওয়া যায় না। 

সে যে ' আলেখে আমে আলেখে যায়'*. 

সেই “মাহৃষ' অলক্ষ্যে আসে যায়; ধর! দেয় 



ফাল্গুন? ১৩৬৯ ] 

না, ছোয়া! দেয়; অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, 

আবার অব্যক্ত হইয়! যায়! নান] ভাবে নান! 

সাধনার মধ্য দিয়া সেই এক পরমসত্তীকে 

উপলব্ধি করিয়া! বিবদমান বিশ্ববাসীকে 

শ্রীরামকৃষ্জ জানাইলেন £ সব ধর্ম সত্য; 
যত মত তত পথ! মত পথ লইয়া ঝগড়। 

করিও না, বস্ত আন্বাদন কর। 

তিনি যে সকল ভাবে সাধনা করিয়া 

জানিয়াছেন--সব ধর্মই সত্য, সব পথেই 
তার কাছে যাওয়। যায়ঃ এই জীবনেই 

তাহাকে পাওয়া যায়। শাক্ততন্ত্রমতে সিদ্ধ 

সাধক “কৌল”, বেদাস্তদর্শন-মতে সিদ্ধ মাধক 
পরমহংস'-বৈষব ভাবের সিদ্ধ সাধক 

“বাউল'রূপেই পরিচিত। 

আীরামকৃষ্ণের কাছে সকল মতের সকল 

পথের সাধক .ও সিদ্ধপুরুষ বিভিন্ন সময়ে 

মমাগত হইয়াছেন ও তাহাকে তাহাদের 

নিজের বলিয়! বোধ করিয়াছেন। 

শ্রীরবামকষ্জ কোন মত বা পথকে নিন্দ! 

করেন নাই? তবে বলিয়াছেন, সব পথ সকলের 

জন্ত নয়। একটি পথ ধরিয়! চলিলে, সরল 
ব্যাকুলভাবে সাধনা করিলে সিদ্ধি অবশ্থস্ভাবী । 

পরবর্তী কালেও তাহার কাছে বিভিন্ন 
ভাবের সাধকগণ আসিয়াছেন, তাহারাও মনে 

করিতেন, ইনি আমাদের' | শ্রীরামকৃষ্ণের 

অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নান! ফুলের সাজি; নান! 

ভাবের সমারোহ সেখানে । সকল ভাবের 

মূল ভাব সহজ সুন্দর 'মাহ্ৃষ'-ভাব, এ মাহ 
কিন্ত আর এক মাহুষ_ প্রকৃত যাহুষ, পরিপূর্ণ 
মানব-যেখানে চৈততন্ত-শক্তির ক্ষরণ হইতেছে; 
তাই তো বাউলের ভাষায় প্রীরামকৃষ 
বলিলেন ; “মান ছস তে মানুষ*_-যাহার 

চৈতন্ক জাগ্রত হইয়াছে, সেই মাহ্য। 

কথাগ্রসঙ্গে ৬৭ 

শ্ীরামকষ-লীলামহচরগণ এই "মাহ", 
ফাহাদের চৈতন্ জাগ্রত, ধাহার মানব- 
জীবনের উদ্দেশ্য সম্থন্ধে সর্ধদ1 সচেতন, 
যাহারা সাধারণ মাহৃষকে এ সম্বন্ধে সচেতন 
করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সংসারের মাহৃষ 
ইহাদের দেখিয়া বিস্মিত হয়--ভাবে, এ কি! 
-এ জ্যোতি তে! পৃথিবীর নয়, হর্য-চন্ত্রেরও 
নয়--এ আলে! অন্তর্জেযোতি, সকল আলোর 
উৎস। 

পৃথিবী তাহাদের দেখিয়া আম্র্য হয়, 
মুগ্ধ হয়, প্রণাম করে, শব রচনা! ক । কিন্ত 
তাহারা কিভাবে নিজেদের দেখেন এবং 
কি ভাৰ লইয়! এ পৃথিবী হইতে চলিষ! যান ! 
তাহার একটি করুণ কাহিনী পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, “এ হাটে বিকায় ন। চাউল! আর 
একটি করুণ দৃশ্য ধরা পড়িয়াছিল কাশীপুর 
উদ্যানবাটিতে । 

প্রীরামকৃ্চ তাহার অন্তরঙ্গদের নিকট স্বরূপ 
উদ্ঘাটন করিয়। বলিতেছেন, “বাউলের দল 
এসেছিল, নেচে গেয়ে তারা চলে গেল--কেউ 
চিনতে তাদের পারল ন1।-- 

পলীগ্রামে দেখা খায়, পুজা প্রাঙ্গণে কোলাহল 
থামিলে হঠাৎ একদল বাউল--একতারা 
বাজাইয়া, পায়ে নৃপুর বাধিয়। মনের আনন্দে 
ঘুরিয়] ফিরিয়া অপূর্ব সব ভাবের গান গাহিয়! 
চলিয়। গেল-কিছু চাহিল না, কাহারও 

সহিত কোন কথ। বালল ন1। 
বাউলের দল চলিয়াছে দেশ হইতে 

দেশাস্তরে, যুগ হইতে যুগাস্তরে, কে তাহাদের 
সুনিল, কে শুনিল না, কে তাহাদের বুঝিল, 
কে বুঝিল না_তাহারা তাহার হিগাব রাখে 
না_-গান গাওয়াতেহ তাহাদের আনন, এই 
আনন্দের শোতেই তাহার! ভাসিয়! চালয়াছে ! 
আবার কোথায় কোন ঘাটে উঠিবে ! 

শ্রীরামকুষ্ণই বলিয়াছেন £ এ ঘাটে ডুব 
দিয়ে ও ঘাটে উঠে কষ্চ--আবার সে ঘাটে ডুব 
দিয়ে আর এক ঘাটে আর এক দর্ূপ! 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও বলিয়াছেন £ “দেড়শ বছর 
পরে আবার শরীর হবে-বাউল বেশ! 
কবে কোথায় সেই প্রকাশ? অধীর আগ্রহে 
মান্য প্রতীক্ষা করিবে । 



ভারতের রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতা 
২*শে জামুআরি, ১৯৬৩ খ্বঃ রবিবার কাঁলকাতা দেশপ্রিয় পার্কে এক জনসভায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর 

সরর্বপলী রাধাকৃষণন হ্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবাধধিক উৎমব আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। সভায় 

প্রায় ছুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। এতদ্পলক্ষে প্রদত্ত ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের ভাষণের অনুবাদ £ 

আমি আজ অপরাহে এখানে উপস্থিত হুইয়! স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবাধিক 
উত্সবের উদ্বোধন করিয়। অতীৰ আনন্দ অনুভব করিতেছি । এই কলিকাতা নগরীতে শিক্ষা, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক সাধনায় শক্তিসম্পন্ন বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের 

মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি এই দেশের আত্মার মূর্ত বিগ্রহ। তিনি দেশের 

আধ্যাত্সিক আকাক্ষা এবং পরিপূর্ণতার প্রতীক | ভক্তের গানে, খষিদের দর্শনে, জনসাধারণের 
প্রার্থনায় সেই আধ্যাত্মিক ভাবেরই অভিব্যক্তি। তিনি ভারতের শাশ্বত ভাবকে ব্যক্ত 

করিয়াছেন ভাব! দিয়াছেন । 

তিনি যে মহত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাহা! দেখিয়াই আমাদের মধ্যে অনেকে সন্ধষ্ট । 
কিন্ত কি উপায়ে তিনি সেই মহত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাকে যে সকল কঠিন বাধার সম্মুখীন 
হইয়া এগুলি জয় করিতে হইয়াছিল, যে সকল সাধনা তাহাকে করিতে হইয়াছিল, কি 
উপায়ে তিনি তাহার অদম্য প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য উদ্দেশ্যে নিয়োজিত 

করিয়াছিলেন, এই সকল কাহিনী অধিকতর চিত্তাকর্ষক । তীর্ঘযাত্রী, পর্যটক বা! আধ্যাত্মিক 
জীবনে কোনপ্রকার শিক্ষা-গ্রহণে ইচ্ছুক কর্মীর পক্ষেও এগুলি প্রয়োজন । 

তিনি এই শহরে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানকারই স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করেন, তাহার 

সময়কার জনপ্রিয়-জন স্টয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডেভিড হিউমের রচনাবলী 

অধ্যয়ন করেন। মনোরাজ্যে অশান্তির আলোড়ন উপস্থিত হইলে তিনি সত্যের পথ আবিষ্কার 

করিবার চেষ্টায় এখানে ওখানে যাতায়াত করেন, আ্রীরামকৃষ্কধ পরমহংসদেবের সহিত 

সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত তিনি বিক্ষু্ষ চিত্তে এদিকে ওদিকে ঘুরিতে থাকেন। শ্রীরামকৃফ 
পরমহংসদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাব, তাহার বিশ্বাসের আন্তরিকতা, প্রগাঢ় ভগবতপ্রেম স্বামী 

বিবেকানন্দের জীবনে ও কর্মে অসাধারণ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল । যখন তিনি দার্শনিক ও 

তাকিকদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত, সত্যপথের সন্ধান দ্রিতে সমর্থ বলিয়া! যে সকল সমাজ 
প্রচার করিত, যখন তিনি সেগুলিতে যোগ দ্িতেছেনঃ সেই সময় তিনি তাহার নিকট যাইয়! 

জিজ্ঞান] করিলেন, “আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন ? উত্তর পাইলেন, “হা, আমি তাকে দেখেছি, 

যেমন তোকে দেখছি, শুধু আরও স্পষ্ট এবং গভীরভাবে । তিনি যুক্তিতর্ক অবতারণ। 
করিলেন না, অন্থমানের উপর নির্ভর করিলেন না» ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিলেন এবং 
ঘোষণা করিলেন যে, তিনি নিজ জীবনে ঈশ্বরের সত্তা প্রাণের প্রতি স্পন্দনে অনুভব করিয়াছেন 

এবং সার! জীবন প্রায় সর্বক্ষণ ঈশ্বরের মুখোমুখি হইয়! রহিয়াছেন। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করিল । | 

আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণ1--ধর্ম যুক্তি বা! জল্পন1 মাত্র নহে । “ন মেধয়া ন বহুন 

কতেন"-বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বা বহু এন্ব অধ্যয়নে নহে, সেই পরমাত্বাকে মুখোমুখি দেখিতে 



ফাস্তন, ১৩৬৯7 ভারতের রাষ্্ীপতির উদ্বোধনী বন্কৃতা ৬৯ 

হইবে । খগবেদ বলিতেছেন £ “সদ পশ্যস্তি লুরয়ঃ তদ্বিফ্ঠোঃ পরমং পদম্।” পশ্স্তি--তাহারা 
সর্বদা ভগবানের সর্বোচ্চ ধাম দর্শন করেন। উপনিষদৃও বলেন, “বেদাহমেতং পুরুষং 
মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ এই পৃথিবীর চাকচিক্যে বা ইহার অন্ধকারে ভূলিও না, ইহার 

পরপারে আছেন পরম দেবতা । তিনিই শ্রেষ্ঠ। ইহা অহ্থভূতি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বিষয় । 
ইহাই ভারতের শিক্ষা । ভারত কখনও মতবাদ ও তত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল নহে । 

এইগুলি অর্বোচ্চ সত্য উপলব্ধির সহায়ক মাত্র। ইহা সত্য যে, আমাদের সকলের মধ্যেই 
সেই দিব্যভাব আছে? কিন্ত সেই এশ্বর্য আবৃত। বনু অন্বচ্ছ আবরণ ইহার অভিব্যক্তি ও 
প্রকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে । অন্তনিহিত দেবত্ব প্রকাশ করিতে হইলে বহু কঠোরতা, 

ধ্যান ও সাধন] প্রয়োজন । স্থতরাং ইহার জন্ত অনেক মূল্য দিতে হয়। শুধু পুস্তকপাঠে ধর্ম 
অর্জন করা যায় না। অপরিসীম বাধার মধ্য দিয়া স্বীয় সমগ্র প্রকৃতিকে ব্যয়িত করিয়! নিজেকে 

রূপান্তরিত করিলে তবেই ধর্ম লাভ কর! সম্ভব। বিবেকানন্দ এরূপ সাধন! করিয়া জগতের 

রহন্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন । | 
যখন আমর! জানিতে পারি যে, চরম সত্য অহৃভূতি ও অভিজ্ঞতার বিষয়, তখন উহা! লাভের 

জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করি না। সেগুলি 
গৌণ, উপায-স্বূপ। শিকাগে! ধর্ম-মহাসভায় ১৮৯৩ খুঃ তিনি যে মহাবাণী উচ্চারণ 

করিয়াছিলেন, তাহা এই £ সকল দেবতার উপর এক পরম-দেবতা1 আছেন, সকল ধর্মের উপর 

এক ধর্ম আছে, এমন 'কিছু আছে, যাহা আমাদের ধর্মের সর্ববিধ বাহ ধর্মাচার ও অনুষ্ঠান, 

অন্ধবিশ্বাস ও মতবাদ প্রভৃতির উধ্র্ণ এবং উহাই নেই ধর্ম, যে ভিত্তির উপর সমস্ত পৃথিবী _ 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিত হইতে পারে। ূ 

সেখানে শ্রোতৃমগ্ডলীর নিকট তিনি ভগবদৃগীতার সেই বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধত করিয়াছিলেন £ 

যে যথ] মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। 
মম বত্রণহবর্তন্তে মনষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 

মানুষ যেভাবে আমার দিকে অগ্রসর হয়, আমিও তাহাকে সেইভাবে গ্রহণ করি। 

সকল মানুষই আমাকে খুঁজিতেছে, আমাকে পাইতে চেষ্ট1! করিতেছে, স্বতরাং তাহার! কোন্ 
পথে ব। উপায়ে ব কি নামে আমাকে ডাকে, সেগুলির পার্থক্য আমি ধরি না। পরমাত্মাকে 

লাভ করিবার জন্য তাহাদের অহ্সন্ধিংসাঃ আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কি প্রকার কষ্টসাধ্য 

পরিশ্রমের পথে তাহার! অগ্রসর হইতেছে, তাহা আমি জানি। সুতরাং কোন্ পথে তাহার! 
আমাকে লাভ করে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। 

এই কথাই তিনি বলিয়াছিলেন | তিনি ধর্ম-মহাসভায় ভারতের শাশ্বত বাণী, বিশ্বজনীন 
ধর্মের বাণী, সকল দেবতার উপর এক পরমেশ্বরের কথ! ঘোষণ1 করিয়াছিলেন । খগবেদ 
বলেন, 'দেবনাম্ আদিদেব একর শ্রুতিই বলেন, সেই এক পরম সত্যকে মানুষেরা বহুভাবে 
বর্ণনা করিয়াছে । অতএব আমাদের সহনশীল হইতে হইবে-পারম্পরিক বোঝাপড়া 
করা একান্ত আবশ্যক । যখন আমাদের দেশ ধর্মমতের বাদাহ্ববাদে নিমগ্নঃ যখন বিভিন্ন 

ধরমসন্প্রদায়ের ধাম্সিক ব্যক্তিগণ একে অন্যের সাথে কলহে প্রবৃত্ত, যখন দেশের লোক বহু 
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সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ধর্মীয় গৌড়ামি ও বর্জন-নীতিতে সকলে মগ্ন, তখন তিনি দৃঢ়ভাবে 
বলিয়াছিলেন £ তোমর1 সকলেই নির্বোধ, তোমরা জান না, পরম সত্য কি। এই সকল 
ূর্বাঞ্িত কুসংস্কার এবং মোহাচ্ছন্্ পক্ষপাতিত্ব পরিত]াগ করিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, 
এই বিশ্বজনীন পরমেশ্বর সকল ধর্মেরই নিজশ্ব, সকল ধর্মেই তাহাকে লাভ করা যায় এবং 
সকলেই সেই শাশ্বত পরমাত্বার পথ অন্বেষণ করিতেছে । বুদ্ধের মতে৷ স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনেও একটা সময় আসিয়াছিলঃ যখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, অন্তরের আনন্দে তিনি 

নিমজ্জিত হইবেন, ধ্যান ও সমাধির আনন্দে মগ্র থাকিবেন, এই সংসারে আর ফিরিবেন 
না। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ তাহাকে বলিলেন, “ধিক তোকে! কেন তুই নিজের মুক্তির জন্য 
এত ব্যস্ত হয়েছিস্?' শিবমাত্মনি পশ্বস্তি'-পরমাত্ন। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছেন। 

ইহাদের সকলকেই পরমাত্বার বিগ্রহ মনে করিতে হইবে । 
আমাদের বুঝিতে হইবে, তাহাকে যে 'নরেন্ত্রনাথ নাম দেওয়। হইয়াছিল, উহ! 

আকন্মিক নহে, তিনি সকল মান্ুষের-_নরে'র বিগ্রহ ছিলেন। “মাবায়ণং নরসখং 

শরণং প্রপদ্ধে ।' নর-পখাই নারায়ণ । তিনি সকল মানুষের যন্ত্রণা! অন্থভব করিয়াছিলেন। 

তিনি চাহিতেন, প্রত্যেকটি মানুষ সুন্দর জীবন যাপন করুক। বেশীর ভাগই আমর! জীবিত 

আছি বটে, কিন্ত বাচার মতে বাচিয়। নাই। আমরা প্রত্যেকে যেন শক্তি, সৌন্দর্য, ক্ষমতা 
ও সম্ভ্রম অর্জন করিতে পারি এবং সত্যিকারের একটি মাহ্ুষ হইতে পারি, ইহাই তিনি 

চাহিয়াছিলেন। আমরা তাহা নই। তিনি আমাদের দেশের দুর্দশা লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 
লক্ষ লক্ষ লোককে দারিদ্র্য এবং অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়৷ তিনি 
বলিয়াছিলেন ; আমি দরিদ্র-ারায়ণের পুজারী, এই পৃথিবীর দরিদ্র জনগণের মধ্যে 
যে মারায়ণ আছেন, আমি তাহারই পুজারী। যতদিন তাহার! এই অবস্থায় থাকিবে, 
ততদিন আমি আমার নিজের মুক্তি বা শান্তি লইয়া কিভাবে সন্তষ্ট থাকিতে পারি? ইহাদের 

সকলের সেবা! করাই আমার কর্তব্য । ঈশ্বরের নিকট যাইবার সর্বোৎকৃষ্ট পথ মান্বষের সেব1। 

" তিনি স্বদেশপ্রেমরূপ ধর্ষের কথ! বারংবার বলিয়াছেন । সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেম নহে, মানব- 

ধর্মরূপে ম্বদেশপ্রেম। তাহার ধর্ম আমাদিগকে শিক্ষা দেয় সকল মানুষকেই আত্মীয় জ্ঞান করিতে 
এবং এক পরিবারভুক্ত ভাবিতে | , এইরূপ ধর্মই তিনি আমাদিগকে শিক্ষা! দিয়াছিলেন 
এবং স্বয়ং অবলম্বনও করিয়াছিলেন । তিনি বলিতেন, “ইহা একটি মাহষ তৈরি করিবার ধর্ম, 

--ইহা| একটি মানবভাবের ধর্ম। ধ্যাননিষ্ঠ জীবনের সহিত সমাজ-সেবার কোন বিরোধ নাই। 

ছুইটি, একই ভাবের অভিব্যক্তি । যদি আমর! পরমাত্নীকে লাভ করিয়া থাকি এবং ঈশ্বরের 

সত্ব! আমাদের মনে ও চিন্তায় অনুভব করিয়া থাকি, তাহা! হইলে পৃথিবীতে যাহার! 
ছুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদের উদ্ধার-কল্পে অগ্রসর হওয়া! আমাদের কর্তব্য। কষ্ট বরণ করিবার 

এ আহ্বান অবহিতচিত্তে আমাদের শ্রমিতে হইবে। তাই তিনি বলিয়াছিলেন £ আমি ক 

ভোগ করিতেছি । যখন আমি আমার দেশের দুর্দশ! প্রত্যক্ষ করি, যখন দেখি লক্ষ লক্ষ দরিদ্র 

খাগ্ত ও ভরণপোষণের অভাবে মশামাছির মতে! মরিতেছে, আমি তখন ছুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ 

করি। ভগবান পর্যস্ত করণায় বিগলিত হন; “ভগবাণ্ অনুক্রোশমন্বভবতি'--ভগবান করুণা 
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বা কৃপা অহ্থভব করেন, যখন তিনি দেখেন যে মানবগণ নিজেদের অন্তনিহিত এশ্বরিক স্কুলিঙ্গ 
বহিশিখায় পরিণত করিতে-এশ্বর্য বিকশিত করিতে অসমর্থ। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা 
এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। আমর! এখানে আমাদের পূর্ণতা বিকাশের জন্ত আসিয়াছি; এ 
পূর্ণতা অর্জন--ধনসঞ্চয়, নাম যশ অথবা! সম্পত্তি প্রভৃতির মধ্যে নাই। ইহ! আছে নিজের পূর্ণতা- 
লাভের মধ্যে- অন্তরে যে ভগবান বাস করেন, নিজেকে তাহার প্রতীক বা প্রতিচ্ছবিতে 

পরিণত করার মধ্যে । 

'যখন আমর! তরুণ ছিলাম, তখন এ প্রকার মানবত। ও মান্য তৈরি করার ধর্মই 
আমাদিগকে সাহস দিত। আমি যখন প্রবেশিকা বা এরূপ কোন শ্রেণীর ছাত্র, শ্রীবিবেকানন্দের 

পত্রাবলী হাতে লিখিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করা হইত। যে শিহরণ আমর! উপভোগ 
করিতাম, এ লেখাগুলিতে আমর যে যাছুম্পর্শ অহ্থভৰ করিতাম, সর্বদিক হইতে নিন্দিত 
আমাদের কৃষ্টির উপর যেরূপ আস্থ! ফিরিয়া! পাইতাম--এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তরুণদের 

মধ্যে তাহার বচন! এই প্রকার রূপান্তর সাধন করিত। মাদ্রাজে তে। এইরূপ ঘটিয়াছিল। 

দেশের অন্যান্য প্রদেশেও যে এরূপই ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার বিন্দমাত্র সংশয় নাই ।" 
বর্তমানে আমরা শুধু যে আমাদের দেশের ইতিহাসের এক সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে উপনীত 

হইয়াছি তাহ নহে, পৃথিবীর ইতিহাসেও ইহ1 এক সঙ্কটকাল। বহুলোক মনে করেন, আমর] 
অতলস্পর্শ গহ্বরের ধারে ফাড়াইয়! আছি। চতুর্দিকে শ্রদ্ধার বিকৃতি, মানের অবনতি, ব্যাপক 
পলায়নী মনোবৃত্তি, প্রস্ছুত তীব্র গণ-উত্তেজন। এবং লোকে এই সকল চিন্তা করিয়া হতাশা 
নৈরাশ্য ও বার্থতায় ভাঙিয়া পড়ে। শুধু এইগুলির পথই আজ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত | 
মানবাত্বার উপর এরূপ আস্থাহীনতা মান্থষের মহত্বের প্রতি বিশ্বাসধাতকতা! মানব প্রকৃতির ইহা 

অবমাননা । এই পৃথিবীতে যে-সকল মহা! পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা মানব-চরিত্র দ্বারাই 
ংসাধিত হইয়াছে । বিবেকানন্দ যদি আমাদিগকে কোন আহ্বান জানাইয়া থাকেন, তবে 

তাহা আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক সম্পদের উপর নির্ভর করিবার আহ্বান। বলো, মানুষ 

অফুরস্ত আধ্যাত্িক সম্পদের অধিকারী । মাহৃষের আত্মাই চরম সত্য, যাস্ষের উপম! নাই। 

এই পৃথিবীতে অনিবার্য বলিয় কিছুই নাই । আমরা কঠিনতম বিপদ এবং চরম অক্ষমতার 

সম্মুখীন হইয়াও তাহা! প্রতিহত করিতে পারি। শুধু এইটুকু চাই; আমরা! যেন আশা না হারাই। 
তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন ছুঃখভোগে স্কের্য, ছুর্শায় আশী) হতাশায় সাহস। তিনি 

আমাদিগকে বলিয়াছিলেন £ বাহ রূপের দ্বারা বিভ্রান্ত হইও না। অন্তরের গভীরে দিব্য এষণ! 

রহিয়াছে, বিশ্বজগতের একট! উদ্দেশ্য আছে । সেই উদ্দেশ্য সহযোগিতা! দ্বারা সফল করিবার 

চেষ্টা করিতে হইবে । ত্যাগ, সাহস, সেবা, নিয়মাহৃবর্তিতা_ভীহার জীবন হইতে আমরা এই 
সকল নীতি শিক্ষা করিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে এক সময়ে নেতৃত্বের জন্ত চিহ্নিত করিয়া- 

ছিলেন। তিমি তাহার শিষ্যদের মধ্যে গ্বামী বিবেকানন্দকেই শেষ কয়েকটি কথা বলিয়! যান £ 

“এই সব ছেলেদের দেখিস" | অনেকে তাহার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন: কিন্তু দৈব আদেশ তাহারই 
উপর ছিল। তিনি রামকৃষ্জ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার কেন্দ্র ভারতে এবং বিদেশেও ব্যাপ্ত 

হইয়াছে । আধ্যাত্বিক আলোক-দানে এবং সমাজ-সেবার কর্মে উক্ত মিশন যে প্রশংসনীয় কার্ধ 
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করিতেছে, তাহ! আমি জানি। উক্ত মিশনের জন্য আমর! তাহার দূরদৃষ্টির নিকট খণী ? উহ! আমর। 

পাইয়াছি, এবং আমার সন্দেহ নাই-_ধে বর্তমানে স্থূল ও তুচ্ছ জড়বাদে জড়িত বিশাল সমাজের 
জন্থ সুদূর ভবিষ্যতেও ইহ! আধ্যাত্সিক সাহাধ্য এবং শারীরিক পুষ্টিসাধন করিতে থাকিবে । 

স্কতরাং এই মহান্ আত্ম! কিসের প্রতীক এবং তিনি কি শিক্ষ! দিয়াছিলেন, তাহ1 স্মরণ 

রাখা আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ইহা শুধু শতবাধিক উৎদব উপলক্ষে প্মরণ করার 
প্রশ্ন নয়, পরস্ত বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে_তিনি আমাদের কাছে কি আশা করিয়াছেন, 
তাহ! উপলব্ধি করিয্া জীবনে. ব্ূপায়িত করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে দেশে বিবেকানন্দ 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশের উপযুক্ত নাগপ্িকে পরিণত হইতে পারি। 

পরম পুরুষ 
শ্রীজগদিজ্দ্র বন্থু 

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আলোর বার্তাবহ 

গভীর ভাবের সমাধির মাঝে ডুবে ছিলে অহরহ । 

অবতার-দূপে তুমি এসেছিলে যুগসদ্ধি-ক্ষণে, 
কুসংস্কারের কুয়াসা ছিল না অপাপবিদ্ধ মনে; 
মান্থষের যত জাল।-যন্ত্রণা, দুর্ভোগ বয়ে নিতে 

সেব! ও প্রেমের মূর্ত প্রতীক এসেছিলে পৃথিবীতে । 

ভাবের রাজ্যে তন্ময় তুমি অনন্ত প্রেমময় 

জীবের মধ্যে শিবের অংশ দেখেছিলে চিন্ময় । 
ভক্তির পথে সংগ্রাম ক'রে ভক্ত পেয়েছে পথ-- 

মহামুক্তির দীক্ষা দিয়েছ--জানায়েছ সব মত। 

কল্যাণকামী পরমপুরুষ জ্ঞানের প্রদীপ জালি' 
তমপাবৃত অজ্ঞানতাকে দিয়েছ জলাঞ্জলি। 

সর্বত্যাগী শিষ্যসেবক পৃথিবীর ঘরে ঘরে 

তোমার অমৃতবাণীর ভাণ্ড ঢালিছে উজাড় ক'রে। 

কামকাঞ্চনে আসক্ত মনে পরম পাথেয় দাও 

প্রাণের ভক্তি-পুষ্পগুচ্ছ করপল্পবে নাও। 

গভীরের চেয়ে তুমি যে গভীর নিবিড় জ্যোতিম্মান্, 
জীবজগতের মুক্তিসাধক দয়াময় ভগবান্। 

বিন্ুর মাঝে তুমি যে সিন্ধু, আধারের পথে আলে", 

পাপ-পঙ্কিল মনের গহনে প্রজ্ঞা-প্রদীপ জালে|। 
তোমার শ্রীপাদপন্লে আমার লীন হয়ে যেতে সাধ; 
প্রেমের ঠাকুর দাঁও শুধু দাও আলোর আশীর্বাদ । 



স্বামী বিবেকানন্দ. ও আদ্ৈতবাদ 
স্বামী ধীরেশানন্দ 

নরেন্দ্র উচু ঘর-নিরাকারের ঘর। ওর 
মতো একটিও নাই।"_-অন্তরা1 যেন দশদল 

শতদল পদ্ম, কিন্তু নরেন্দ্র সহঅদল।” -- 

অন্যরা কলপী, ঘটি, নরেন্্র জাল1। _- 'নরেন্দ্র 

বড় দীঘি, রাঙ্গাচক্ষু রুই, বড় ফুটোওল! বাশ। 

ও আসক্তি--ইন্সিয়স্বণের বশ নয়।' -- এর 

নিত্যসিদ্ধের থাক্, ংসাঁরে কখনও বদ্ধ হয় ন|। 

একটু বয়স হলেই চৈতন্ত হয়, আর ভগবানের 
দিকে চলে যায়। এর। সংসারে আসে জীব- 

শিক্ষার জন্য ।' -- নরেন্দ্রের উচু ঘর, অখণ্ডের 
ঘর।' 

নিজের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নরেন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ_ 

ইহা ঘোষণাকরত শ্রীরামক্ক*্জ তাহার প্রশংসায় 

শতমুখ। অন্তদ্রষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই 
তাই নমরেন্্রকে অন্তভাবে শিক্ষার্দীক্ষাদানে 

অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, 

নরেন্দ্র অদ্বৈতবেদান্তের অতি উত্তম অধিকারী । 

ধ্যানসিদ্ধ নরেন্ত্রনাথকে তাই তিনি অদ্বৈত- 

বেদান্তের পুস্তকসমূহ পাঠ করিতে বলিতেন। 

শ্রীরামকৃষ্জীবনবেদ রচয়িতা স্বামী সারদানন্দ 

লিখিয়াছেন £ 

নরেন্্রনাথকে উত্তম অধিকারী জানিয়া 

প্রথম দ্রিন হইতে ঠাকুর তাহাকে অদ্বৈততত্বে 

বিশ্বাসবান্ করিতে প্রযত্র করিতেন। 
দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই তিনি তাহাকে অষ্টাবন্র- 

সংহ্তাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন। 

নিবাকার সগুণ ব্রক্গের দ্বৈতভাবে উপাসনায় 

নিযুক্ত নরেক্্রনাথের চক্ষে এ সকল গ্রন্থ তখন 

শাস্তিক্যদৌষদুষ্ট বলিয়া মনে হইত। একটু 
পাঠ করিবার পরই তিনি স্প্ বলিয়া 

২ 

ফেলিতেন_'ইহাতে আর নাস্তিকতাতে 
প্রভেদ কি? স্থষ্ট জীব আপনাকে অ্টা 

বলিয়! ভাবিবে? ইহ! অপেক্ষী অধিক পাপ 
আর কি হইতে পারে? তুমি ঈশ্বর, আমি 
ঈশ্বর, সকলই ঈশ্বর--ইহ1 অপেক্ষা অযৌক্তিক 

কথা অন্ত কি হইবে? গ্রন্থকর্তী মুশি খমিদের 

নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়। গিয়াছিল, নতুবা 

এরূপ কথা লিখিবেন কিরূপে ? 

ঠাকুর কিন্তু প্রিয় নরেন্রের এ কথায় 

হাসিতেন এবং বলিতেন, “তা তুই এখন এ 
কথা নাই বা নিলি। তাই ব'লে খধিদের 
নিন্দা করবি কেন? ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইত্তি 

করিস্ কেন! 

পাকা খেলোয়াড় যেমন প্রথম শিক্ষার্থীর 
অমচ্যুতিতে দূক্পাত না করিয়া তাহাকে ধীরে 

ধীরে পারদর্শী করিয়! তোলেন, ঠাকুরও তেমশি 
প্রিয় নরেন্ছেৰ কথায় হাসিলেন মাত্র ও ধীৰে 

ধীরে তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্ত 

নরেন্দ্রেরে মতে! তেজস্বী, স্বাধীনচিস্তাশীল, 

বুদ্ধিমান শিষ্ষকে তিনি অপর সকলের ন্যায় 
শীঘ্র বাগ মানাইতে পারেন নাই। সুদীর্ঘ 

পাচ বৎসর কাল ধরিয়া গুরু-শিষ্যের যেন 

ন্যুদ্ধ চলিতেছিল। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের 

কৃতী বিদ্বান নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের এই 
নিরক্ষর পুজারী ব্রাহ্মণের চরণকমলে চিরতরে 
আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। সহিস জানে 

তেজস্বী ঘোড়| বশে আনিতে সময় লাগে। 

শরামকঞ্জ প্রিয় নরেন্দ্রকে যাহা শিখাইতে 

চাহিয়াছিলেন, তাহা! তিনি শিখিয়াছিলেন 

কি? আষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থে উক্ত বেদাস্তের 
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অদ্বৈতবাদ নরেন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন কি? 
এবং এ অদ্বৈতবাদ তাহার জীবনে পরিস্ফুট 
হুইয়! উঠিয়াছিল কি?--এ-বিষয়ে আমরা 

ংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব । 
শ্রীবামকষ্জের উপদেশগুলির মধ্যে আমর] 

অধিকারিবিশেষে প্রদত্ত উহাদের একটা 

সুস্পষ্ট ক্রম দেখিতে পাই। উত্বম গুরু 
শীরামকঞ্চ জানিতেন, সকলের জন্য এক ব্যবস্থা! 

কার্যকরী হইতে পারে না। তিনি বলিতেন, 
“যার পেটে যা! সয়' | তাই উত্তম অধিকারী 

একমাত্র নরেন্দ্রনাথকেই তিনি অদ্বৈতবাদের 

উপদেশ দিতেন । অপরের জন্য অন্য ব্যবস্থা! । 

সর্বসাধারণ ভক্তদের জন্য তিনি-__নক্তি- 

যোগই যুগ্রধর্। িক্তিপথই সহজ 
পথ”। “কলিতে নারদীয়! ভক্তি” অর্থাৎ 

ভগবন্ামগুণগান কীর্তন-_ইহাই একমাত্র 

কর্তব্য বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন এবং নিজেও, 

তদন্ুব্ূপ দ্বৈতভাবমূলক সাধনাদি আচরণ- 

করত সকলকে শিক্ষ! দিয়াছেন । 

আর এক শ্রেণীর লোকের জন্ত তিনি 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা বলিতেন। যথা, 
যেমন একটি বেল। খোলা, বিচি, শীপ-- 

সব একসঙ্গে ওজন করতে হয়। প্রথম 

শাসটিই সার পদীর্থ বলে বোধ হয়। তারপর 

বিচার ক'রে দেখে যেই বস্তর শাস, সেই 
বস্তর খোল! আর বিচি। আগে নেতি নেতি 

ক'রে যেতে হয়। ব্রক্গই বন্ত আর সব অবস্ত। 
তারপর অন্থভব হয়-_-য]| থেকে ব্রহ্ম বলছ, তাই 

থেকেই জীবজগৎ । ধারই নিত্য, তারই লীলা] । 
তাই বামাস্থজ বলতেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম ।' 

--( কথামৃত ১১৪1৭ ) 

আর এক আছে--যা কিছু দেখছ, সব 

তিনি হয়েছেন_যেমন বিচি, খোলা, শাস 

তিন জড়িয়ে এক। হধারই নিত্য, তারই 

[৬৫তম বর্ষ--২য় সংখ্য। 

ধারই লালা, তারই নিত্য।, 

_( এ ৩২০।৩) 

প্রথমে নেতি নেতি ক'রে হরিই সত্য 
আর সব মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। তারপর 

সেই দ্যাখে যে, ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ-- 
এই সৰ হয়েছেন। অহ্থলোম হয়ে তারপর 

বিলোম। এইটি পুরাণের মভ। যেমন 
একটি বেলের ভিতর শীস, বীজ আর খোল! । 

বেলের ওজন জানতে গেলে কোনটি বাদ 

দিলে চলবে ন11"--( এ ৩৮1১) 

পুরাণমতে ভক্ত একটি, ভগবান একটি, 

,****ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।' 
_+( এ ২১৩১) 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশিষ্টাপ্বৈতবাদকে পুরাণের 
মত বলিয়া স্থুম্প্ঠ উল্লেখ করিলেন। এ 

মতটিও বহুলোকের উপযোগী । ত্যাগ- 

বৈরাগ্যাদি সাধনসহায়ে জগৎ ও তৎসহচারী 

যাবতীয় ভোগ্যবস্ততে একান্ত মিথ্যাত্ব- 

ুদ্ধিপূর্বক তাহা! ত্যাগকরত ধর্মজীবনে অগ্রসর 
হওয়া! সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং 

তাহারা এইরূপ একট যতবাদে সাত্বন। পাইয়' 

থাকেন। সবই তিনি, কাজেই সংসার 
ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই-_এক্প জানিয়' 

তাহারা সন্তষ্টচিত্তে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত 

হইয়া পরম কল্যাণভাগী হন। 
পুনঃ আর একজাতীয় অধিকারীর জন্ত 

শ্রীরামকৃষ্ণ. শীক্কীদ্বৈতবাদ বিধান 

করিয়াছেন | তাহার কথার মধ্যে এই মতের 
কথাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। “মাতৃভাব 
বড় শুদ্ধভাব'। এই মাতৃভাবের উপাসনার 
বিশেষ প্রচারের জন্তই তাহার আগমন। 

কাম-কলুবিতবুদ্ধি জীবগণের পক্ষে ইহা 
মহৌষধ | শক্কিবাদবিষয়ে তিনি এইরূপ 
বলিয়াছেন : | 

লীল]। 



ফাল্তুন) ১৩৬৯ ] 

“জগতে একমাত্র ব্রক্গবস্ত বা 

শ্রীপ্ীজগদন্বার নিগুণ ভাবই কখনও 

উচ্ছিষ্ঠ হয় নাই ।'--( লীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব, 

ূর্বা্ধ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ-১১৪) 
“জগতে বিদ্যামায়া ও অবিদ্ভামায়। দুই-ই 

আছে। কিন্ত ব্র্ম নিলিপ্ত।'-_-(কথামূত, ৩1১।৩) 
“িনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যিনিই নিগুণ, 

তিনিই সগ্ডণ। যখন নিক্কিয় বালে বোধ হয়, 

তখন তাকে বঙ্গ বলি। আবার যখন ভাবি, 

তিনি স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তখন তাকে 

আছ্চাশক্তি, কালী বলি। ব্র্দ ও শক্কি 

অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিক! 

শক্তি | এ ৩১৬) 

জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও-সব বিচারের 

কথা । তাকে দর্শন হ'লে তখন বোঝা যায় যে, 

তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন। আমায় ম 

দেখিয়ে দ্রিলেন যে, মাই সব হয়েছেন। সব 
চিন্ময়_-প্রতিম| চিন্ময়_বেদী চিন্ময়__কোশা- 

কুশি চিন্ময়--চৌকাঠ চিন্ময়_সব চিন্ময়।' 
_( এ ৪1৩1৩) 

€বিছ্যামায়! ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। 
অবিদ্যামায়! মাহ্মকে ঈশ্বর থেকে তফাৎ ক'রে 
লয়ে যায়। বিদ্যার খেলা জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, 

বৈরাগ্য ।-( এ ৩৭৩) 

“যিনি ব্রহ্ম তিনি কালী, মা, আছ্াশক্তি । 

যখন শিক্ছিয়, তীকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন 

সষ্ি-স্থিতি-প্রলয়-এই সব কাজ করেন, তাকে 
শক্তি বলে কই। স্থির জল বঙ্গের উপমা । 
জল হেলচে ছ্ুলচে শক্তি বা কালীর উপম।1' 

(এ ১১২৯) 

ভক্ত কিন্ত মায়া ছেড়ে দেয় না। 
মহামায়ার পূজা করে। বলে- মাঃ পথ ছেড়ে 

দাও। তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রন্জ্ঞান 
হবে ।,--( এ 81৩২১) 

স্বামী বিবেকানন্দ ও অধৈতবাদ ৭৫ 

শক্তি-উপাসনার মূল সিদ্ধান্ত এই যে, 
সচ্িদানন্দময় নিগুণ ব্রহ্ম ও তাহার গুণময়ী 

মহাশক্তিতে কাল্পনিক ভেদমাত্রঃ বাস্তব কোন 

ভেদ নাই। শক্তি যখন বর্ষে অব্যক্তভাবে 
থাকেঃ তখন তাহাকে নিগুণ বলে ; পুনঃ শক্তি 

যখন ব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে সগুণ বলে। 

ত্বমেব স্থক্ষা তং স্থূল! ব্যক্তাব্যক্রত্বরূপিণী। 

নিরাকারাপি সাকার! কম্বাং বেদিতুমরতি ॥' 

-( মহানির্বাণ-তন্ত্র ৪1১৫ ) 

_ স্থল, সুক্ষ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সাকার, 

নিরাকার-সবই তুমি । তোমায় কে জানিতে 
সমর্থ! 

দ্বেতপ্রপঞ্চের অবস্থাতে তাহার স্ব-স্বরূপের 

অহ্থভব করাইতে সহায়তাকারিণী শক্তিকে 

শাক্তমতে বিদ্যাশক্তি বলে এবং স্ব-্বব্ূপ 

বিস্মরণকারিণী শক্তিকে অবিষ্ভাঁশক্তি বলে। 
বিদ্যাবিচ্েতি দেব্য। দ্বে রূপে জানীহি পাধিব। 
একয়া মুচ্যতে জন্তরত্যয়৷ বধ্যতে পুনঃ 

--( দেবী ভাঃ) 

তাস্ত্রিকগণ সংসারকে সত্য বলিয়! মানেন, 

কারণ শিব ব1 জগদদ্বার সক্রিয় রূপটিই সংসার 
শিব চেতনের অব্যক্ত রূপ ও শক্তি উহার সক্রিয় 

রূপ। শাংকর-বেদাস্তমতে একই কালে শিবের 

সক্রিয় ও নিক্িয় ্ূপ স্বীকৃত হয় না এবং 

জগৎও সত্য বলিয়। মান! হয় না। তাহারা 

বিদ্যার দ্বারা অবিদ্ভা ব। মায়ার নাশ মানেন, 

কিন্ত তশ্্মতে মায়! ও বিছ্ধা একই বস্তুর অশুদ্ধ 

ও শুদ্ধ অংশমাত্র | শুদ্ধ অংশ দ্বারা অশুদ্ধ অংশ 

সর্বাবস্থার জন্য সম্পুটিত হইলে যোক্ষ হয়। 
ংকর-মতে বিদ্যার দ্বারা! মায়ার নাশ ও 

অখণ্ডাকার! বৃত্তি অর্থাৎ এ বিদ্ভাও ততক্ষণে 

স্বয়ং নষ্ট হইয়া খায়, কিন্ত তত্ত্রযতে শুদ্ধরূপে 

মায়া নিত্যপ্রকাশসহ অভিন্ন হইয়া বর্তমান 
থাকে। ংকর-বেদাস্তের ম্যায় মহামায়! 



৭৬ উদ্বোধন 

চেতনস্বূপে আরোপিত বা অধ্যস্ত অর্থাৎ 

মিথ্যা নহে, কিন্ত উহা নিত্য, অনপায়ী ও 

স্বভাবভূত। তন্ত্রে পরমান্! মাতৃব্ূপে স্বীকৃত। 
এই কল্পনার মূল দেবীন্থক্ত__(ধগ্বেদঃ ১০।১২৫)। 

শাক্ততন্ত্রমতে মায়! ব্রদ্মের সমকক্ষ ও সমদেশ- 

বিশিষ্টা। সমকক্ষা অর্থাৎ সমসত্তাবিশিষ্টা ও 

সমদেশ অর্থাৎ তুল্য ব্যাপকতাবিশিষ্টা | 
পারমাধিক সত্তাবিশিষ্টা মায়া ব্রঙ্গসহ অভিন্ন ও 
তুল্য ব্যাপক । বেদাস্তমতের মায়ারহিত শুদ্ধ 

ব্র্ম তন্বমতে নাই । তন্ত্রের ব্রহ্ম সর্বদাই 
মায়া-শবলিত। শক্তি অন্তমুথ হইলেই শিব । 
শিবই বহিমুখ হইলে শক্তি। অন্তমুখ ও 

বহিমুখ-উভয় ভাবই সনাতন । শাক্তমতে 
অদ্বৈতবাদসহ ভক্তি ও উপাসনার সমন্বয় 

সংঘটিত ২ইয়ছে। ম।য়ারূপ পর] শক্তি পরব্রহ্গ 

হইতে ভিন্ন নহে। যথা 
শক্তিশ্চ শক্তিমদ্রপাৎ ব্যতিরেকং ন বাঞ্থতি। 

তাদাম্ন্যমনয়োণিত্যং বহ্ছিদ্াহকয়োরিৰ ॥'-- 
( শক্তিদর্শন ) 

- শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। যেমন বহি 

ও তাহার দাহিক1 শক্তি। 

মোক্ষকালেও মায়ার সর্বথ| উচ্ছেদ হয় ন| | 

উহ] নিত্যা। বদ্ধাবস্থাতেই মায় বহির্ুখী ও 

মোক্ষাবস্থায় অন্তমুখী। ইহাই বদ্ধ ও যুক্ত 
অবস্থার পার্থক্য।  মমুক্তাবস্তঘুখৈব ত্বং 

ভুবনেশ্বরি তিষ্ঠসি | --( শক্তিদর্শন ) 
মায়ানিত্যত্ব-বিষয়ে প্রমাণ £ 

মায় নিত্যা কারণশ্চ সর্বেষাং সর্বদা 

কিল।'--( দেবী-ভাঃ ) “নিত্যেৰ সা 

জগন্মতিঃ।'_. মার্কগডয় পুরাণ) প্রকৃতি 
পুরুষশ্চেতি নিত্যো।" _ (প্রপঞ্চমার-তন্ব ) 

শক্তিবাদ সাংখ্যের দ্বেতবাদেরও আগে অগ্রসর 

হইয়াছে এবং উহ বেদাস্তের অগ্বৈতবাদে 

পৌছিবার শেষ ধাপ বা সিঁড়ি। ঈশ্বর 

[ ৬৫তম বর্ষ--২য় সংখ্য! 

জগদতীত ও জগৎই ঈশ্বর--এই ছুই সিদ্ধান্তের 
মূলরূপে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। শাংকর-বেদাস্তও 

ব্রঞ্গ এবং জগতের তাদান্স্য মানেন, কিন্তু উহ! 

আধ'াসিক। ভেদ কাল্পনিক, অভেদই পার- 
মাথিক ষত্য। রামাহুজ স্বগতভেদ স্বীকার 

করিয় বিশিষ্-অদ্বৈতবাদ বলেন । | 
শক্তিবাদী তান্ত্রিকও অদ্বৈতবাদী। ইহা 

বিলক্ষণ-অদ্বৈতবাদ। ইহাতে প্রকাশস্বরূপ 

ব্ক্মভিন্ন জগনিদান মায়াও আছে, পরস্ত এ 

মায়া ব্রন্মের স্বভাবভূতা, অতএব অভিন্ন! 

বলিয়া অদ্বৈতৈর বিরোধী হয় না। ইহাই 
শীক্তাদ্বৈতবাদ। এই মতে একই কালে 
ব্রক্ম এক. ও অনেক। একত্বপক্ষ লহয়! 

জ্ঞানদ্ধাব] পরমদুক্তি হইতে পারে এবং 

অনেকত্বপক্ষ লইয়া লৌকিক ও বৈদিক 

ব্যবহার সম্ভব হয়| যথা 
'একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্ততি, 

নানাত্বাংশেন তু কর্মকাণ্াশয়ৌ লৌকিকবৈদিক- 
ব্যবহার সেংস্ততঃ' ইতি। 
এই সিদ্ধান্ত সেই তান্ত্রিকগণই বলেন, ধাহাদের 

মতে ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তিই ঈপ্সিত। 

শাংকর-মতে সর্ব বিকার অসত্য ও ব্রহ্ষই 

একমাত্র সত্য- ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য । 

আচার্য শংকর বলেন, ব্রঙ্গের শক্তিও মিথ্যা 

এবং উহা! অবিগ্যাধ্যস্ত নামন্ধূপ হইতে অতিরিক্ত 

কিছুই নহে। ভ্রান্তিবশতই লোকে শক্তিকে 
ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া মনে করে। বস্ততঃ 

শক্তি ঈশ্বরের বাস্তব স্বরূপও নহে এবং ঈশ্বর 

হইতে ভিন্নও নহে বলিয়া উহা অনির্বচনীয়] 
অর্থাৎ মিথ্য|। 

আচার্য শংকর নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদী 
হইয়াও মহামায়া, আদিশক্তি, জগজ্জননীব্ূপে 

ঈশ্বরৌপাসনার বিধান দিয়াছেন। কারণ 

তাহার সর্বব্যাপক অধৈতসিদ্ধান্ত্ে ব্যাবহারিক 



ফাস্তুন, ১৩৬৯ ] 

দৃষ্টিতে সর্ব কর্ম, উপাসনা! ও ধ্যান সমাধি- 
আদ্ির যথাযথ স্বান রহিয়াছে । 

শাক্তদর্শন যদিও শাংকর-সিদ্ধান্তের স্টায় 

অদ্বৈতবাদী তথাপি শাক্তমতের অদ্বৈততত্ব 
অকর্তা, অভোক্তা, নিগুপ, নিবিশেষ নহে 
উহ! শক্তিময় ও বিমর্শরূপ। ক্রিয়াশক্িরি 

নাম বিমর্শ। এই ক্রিয়াশক্তি উহাতে সদ 

বি্বমান। মতেই প্রপঞ্চ কেবল 

প্রতীতিমাত্র। কিন্তু বেদাস্তমতে এই দ্বেত- 

প্রতীতি ভ্রমমূলক এবং শাক্তমতে উহ! পরমার্থ- 

তন্তবের সহজ সামর্ধ্য। বেদাস্তমতে প্রপঞ্চের 

সাক্ষাৎকারণ অনাদি অনির্বচনীয়|। যায় 

(প্রপঞ্ মাযার পরিণাম ও চেতশের বিবর্ত ), 

আর শাক্তমতে উহ1 পরমতন্তের স্বাতশ্ব্যমূলক 

সংকল্স। উভয় মতেই দৃশ্যের কোণ তন 

সন্ত! নাই | 
উভয় মতের সাধনেরও ভিন্নতা বিদ্যমান | 

অদ্বৈত বেদাস্ত একমাত্র বিচারকেই 
তত্বোপলন্ধির সাধন বলিয়া থাকেন। কারণ, 

এই মতে পরত্রক্ম সাধকের নিত্যসিদ্বস্বরূপ | 

উহ নিত্যপ্রাপ্ত এবং অবিগ্ভাবশতই অপ্রাপ্তের 

সায় ভ্রম হইয়া থাকে মাত্র। অতএব 

বিচারপ্রভব সম্যগজ্ঞানদ্বারা অবিগ্যাশিবৃত্তি 

হইলে নিত্যসিদ্ধ-স্বর্ূপস্থিতি স্বয়ংই সাধিত হয় 

এবং এই জন্য গুরুমুখে বেদান্তোক্ত মহাবাক্যার্থ 

শ্রবণের আবশ্যকত1 আছে । কারণ যেস্কলে বস্ত 

অতি সন্নিহিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ__সম্মুখে বিদ্যমান 

থাকা সত্বেও অজ্ঞানবশতঃ অপ্রাপ্তিভ্রম হয়, 

মেস্বলে সেই বস্তুর পরিচয় কোন আপ্ত পুরুষের 
কথন বিন অন্থ কোন প্রকারে হইতে পাবে ন।। 

যে শুদ্ধচিত্ত জিজ্ঞান্তুর মল-বিক্ষেপার্দি কোন 

দোষ নাই, গুরুর উপদেশ -শ্রবণমাত্রই তাহার 

অপ্রতিবদ্ধ দৃঢ় জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 
চিত্বগত মলিনতাবশতঃ যাহার সংশয়-বিপর্যয় 

উভয় 

স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্বৈতবাদ ৭৭ 

দৌষ বিদ্বমান, তাহার পক্ষে শ্রবণাস্তর মনন ও 

নিদ্িধ্যাসন কর্তব্য। উহা! পরিপক হইলে 
অখগ্ডাকার! বৃত্তির উদয়ে সাধকের অপ্রতিবদ্ধ 

সম্যক জ্ঞান হইয়া থাকে। এই প্রকারে 

অদ্বৈত-বেদাস্তমতে মহাবাক্যার্থ শ্রবণ, মনন ও 

নিদ্দিধ্যাসনই ব্রঙ্গজ্ঞানের মুখ্য সাধন । বিচার 
অর্থাৎ মননাসমর্থ পুরুষের জন্য যোগাভ্যাস 

এবং উপাসনাদিরও ব্যবস্থা এই মতে আছে। 

 পঞ্চদরণী, ধ্যানদীপ দ্রঃ)। 

শাক্তমতে কিন্ত বিচার জ্ঞানের সাধন 

নহে। এই মতে শাস্ত্র ও গুরূপদেশে কেবল 
পরোক্ষজ্ঞান-মাত্রই হইয়া থাকে এবং উহা! 

দ্বারা মোক্ষ হয় না। মোক্ষপর্মধসায়ী 

অপরোক্ষ-জ্ঞান পরিপক্ষ সমাধি দ্বারাই হইয়! 

থাকে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, এই 

সিদ্ধান্তে যদিও ব্রহ্ম নিত্যসিদ্ধ এবং সকলের 

স্বরূপ, তথাপি উহার তিরোধান অজ্ঞান বা 

অবিচারজনিত নহে, কিন্তু চৈতন্তের ক্রিয়াশক্তি 

দ্বার প্রতিভাসিত দৃশ্যবর্গই উহার কারণ। 

ৃশ্ট সত্য, অতএব উহ1 হইতে পরিত্রাণ পাইবার 

সমাধি-ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। আুতরাং 

একমাত্র নিপ্িকল্প সমাধিতে স্থিত হইলেই 
পরমতত্তবের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হইয়া 

থাকে। কুলকুগুলিনী জাগ্রত হইয়া ষট্চক্রে- 

ভেদপূর্বক সহশ্রারে মন উঠিলে জীবান্া ও 
পরমাত্মার মিলন সাধিত হইয়া থাকে । ইহাই 
এই মতের বৈশিষ্ট্য। 

বেদান্তমতে যট্চক্রের কোন ব্যাপার নাই। 

শাক্তগণ এই বিষয়ে যোগমার্গের অহ্থগমন 

করিয়া! থাকেন, উভয্নেই ছৈতসত্যত্ববাদী । 

কাজেই তাহাদের মতে সমাধি ভিন্ন জ্ঞানের 

অন্য কোন সাধন নাই। বেদাস্তীরাও অহকুল 

বিবেচনাকরত এই সাঁধনাটি অর্থাৎ যোগাভ্যাস 

বিচারমার্গসহ মিলিত করিয়া লন বটটঃ কিন্ত 



৭৮ উদ্বোধন 

সে-ক্ষেত্রেও বিচারই মুখ্য সাঁধনর্ূপে অবলম্বন 
করিয়। থাকেন। যোগাভ্যাস চিত্বৈকাগ্র্যের 

সহায়ক হইয়া থাকে মাত্র । আীরামকষ্ণজদেব 

বলিয়াছেন £ 

জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। ছুটি লক্ষণ_- 

প্রথম অন্থরাগ। শুধু জ্ঞান বিচার করছি, 
অনুরাগ নাই, সে মিছে । আর একটি লক্ষণ-_ 

কুগুলিনী-শক্ষির জাগরণ। কুলকুগ্ুলিনী 
যতক্ষণ নিদ্রিত। থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। 

কুগুলিশী-শক্তির জাগরণ হ'লে তার ভক্তি 

প্রেম - এই-সব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ। 
--( কথামৃত ২।১৯।৪ ) 

কৃণুলিনী-জাগরণাঁদি-_এই সবই যোগশাস্ত 
ও তত্ত্শাস্ত্রের কথ) | তত্ত্বে যহাশক্তির উপাসনার 

পূর্ণ বিকাশ। উহার অন্তিম পরিণতি 
বেদান্তের নিবিশেষ অদ্বয় ব্রন্মবাদ। 

শক্তিবাদের মূল সিদ্ধান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 

শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বচনসমূহ যিলাইয়] 
দেখিলেই তাহাদের তাৎপর্য সুস্পষ্টর্ূপে 
প্রতিভাত হয়। আচার্য শংকর যেমন শুদ্ধ 

নিিশেষ অদ্বৈতৈর ভিত্তিতে কর্ম, বিবিধ 
উপাসনা ও সর্ব বৈদিক মতবাদের সমন্বয় 
করিয়াছেন, প্রীরামকস্জও তদ্রপ নিধিশেষ 
্রহ্মবাদাবলগ্ধনেই জর্ব বৈদিক ও-অবৈদিক 
ধর্মসমূহের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। 

'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখিয়াছেন : 

“ইসলামধর্ম-সাধনকালে ঠাকুর প্রথমে 
এক দীর্ঘশ্ুত্রবিশিষ্ট, স্থুগভীর, জ্যোতির্ময় 

পুরুষ-প্রবরের দিব্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। 

পরে সগ্ুণ বিরাট ব্র্গের উপলব্িপূর্বক তৃতীয় 
নিগুণব্রন্দে তাহার যন লীন হইয়। 
গিয়াছিল।' _-(সাধকভাব ) 

এইরূপ তাহার সর্বধর্ষ সাধন বিষয়েই 
বোদ্ধব্য। তাই তিনি বলিয়াছেন £ 

[ ৬৫তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

“বেদাস্ত-বিচারের কাছে ক্বপ-টূপ উড়ে 
যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধাস্ত এই-_ব্রঙ্গ 

সত্য, জগৎ মিথ্যা । যতক্ষণ আমি ভক্ত - 

এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরকে 
ব্যক্তি ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে 

দেখলে ভক্তের “আমি' অভিমান ভক্তকে একটু 

দুরে রেখেছে ।? _( কথামুত ১1৩৫) 

“দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের 
কথা আছে। আত্মজ্ঞাশীরা বলে_সোহহম্ 

_অর্থাৎ আমি সেই পরমাত্মী। এ-সব 

বেদাস্তবাদী অন্যাসীদের মত, সংসারীর পক্ষে 

এ-মত ঠিক নয় |"... _€ কথামৃত ১1৭1১.) 

'লীলাই শেষ নয়। এ সব ভাবে বিচ্ছেদ 
আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা ক'রে 

দাও। তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ--এই 

ভাবে বইলুম ।' _( এ ২২২৩) 

জ্ঞানী রূপও চায় না, অবতারও চায় না। 

১৯,০০৭ উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন 

অখণ্ডে লয় হয়ে যেত। সব ভক্তি-ভক্ত ত্যাগ 

করলুম |” (এ ২২৪৬ ) 

“মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের 

সার- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্য1।' 

“বিচারে সংসার মায়াময়- স্বপ্নের মতো, 

সব যিথ্যা। যিনি পরমাত্বা, তিনি সাক্ষিস্বপ্ূপ 

_-জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুণ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষি- 

স্বব্ধূপ। ্বপ্রও যত সত্য, জাগরণও সেইক্নপ 

সত্য । (এ 31১৩৬) 

“চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল, স্বপ্ন অবস্থাও 
যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা, 

এক নিত্য বস্তু সেই আত্ম। |" (ও) 

ব্রহ্ম আকাশবৎ। বর্ষের ভিতর বিকার 

নাই। ব্রহ্ম তিন গুণের অতীত । নেতি 

নেতি ক'রে যা বাকি থাকে, আর যেখানে 

আনন্ব--তাই ব্রহ্ধ ৷ --( ও ৩৫1১) 
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“যে বলে-_-আমি নেই. তার পক্ষে জগৎ 

স্বপ্রবৎ ।' _ (এ ৩৭২) 

“আমায় তিনি দেখিয়েছিলেন_-পরমাত্মা, 

ধীকে বেদে শুদ্ধ আত্মা বলে, তিনিই কেবল 

একমাত্র অটল--স্ুমেরবৎ। নিলিপ্ত--আর 
সুখদুঃখের অতীত ।' _-( এ ৩৮২) 

'আমি আর পরব্রক্ম এক। মায়ার দরুণ 

জানতে দেয় ন1।; _( এ ৩১০২) 

রাম বুঝালেন- লক্ষণ, এ যা কিছু 

দেখছ, এ-সবও স্বপ্নবৎ অনিতা--সমুদ্রও অনিত্য 

- তোমারও রাগও অনিত্য । মিথানকে 

মিথ্যাদ্বারা বধ কর] সেটাও মিথ্যা 1” 

_( এ ৩১৬1১) 

'কি জানে! জীবজগৎ্-বাড়ি-ঘরদোর- 
ছেলেপিলে-_এ-সব বাজীকরের ভেন্কি। 
বাজীকরই সত্য আর সব অনিত্য। এই 

আছে, এই নাই। জন্ম মৃত্যু-_-এ-সব ভেক্কির 
মতো। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য।' 

_( ৩1১৭২) 

“বেদাস্তমতে পত্রক্দমই বস্তু, আর সব 
মায়।, স্বপ্পবও অবস্ত | --( এ ২1১৩১) 

জ্ঞানী মায় ফেলে দেয়। মায়া আবরণ- 

স্বরূপ ।' -7( প্ ৪1৩২ ১) 

ধিচার করতে গেলে এ-সব স্বপ্নৰ। 

ব্দ্ষই বস্তু আর সব অবস্ত। শক্তিও 

স্বপ্নীবৎ অবস্ত ।' -( এ ১২১৪) 

অদ্বৈত-বেদাস্তের উপদেশ এইরূপে ঠাকুর 

স্থানে স্থানে দিলেও পরক্ষণেই আবার 
সকলকে এই বলিয়! সাবধান করিয়াছেন £ 

“কিন্ত যার! সংসারে আছে, যাদের দেহ- 

বৃদ্ধি আছে, তাদের সোহহম্__এই ভাবটি ভাল 
নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদাস্ত 
ভাল নয়। ৰড় খারাপ। সংসারীরা সেব্য- 

ছ্বা্ী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ ৭৯ 

সেবক-ভাবে থাকবে ।-_হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য, 
প্রভূু-_আমি সেবক, তোমার দাস।" 

সর্বসাধারণের জন্য ঠাকুর ভগবন্নামগ্ুগাঁন-. 

কীর্তন, সাধুসঙগ, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা-_এই 

সবেরই বিধান দিয়াছেন । তাহাদের জন্ত জগৎ 

মিথ্যা, স্বপ্নবৎ-_-এই ভাব নয়। বড় জোর-_ 

তিনিই সব, জীব জগৎ সবই তিনি--এই ভাব 
লইয়া! তাহাদের উপাসন। করা কর্তব্য। 

রামান্ছজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা তত্ত্বের 

শাক্তাদতবাদ পর্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যবস্থা 

করিতেছেন। পরবর্তা জীবনে স্বামীজী নিজেও 
এই কথা স্বীকার-করত বলিয়াছেন : 

€79 (971 189108100191008 ) 0890. £9709- 

19115 6০ 6800 009119যা), 49 & 7019 109 

6591 69081)8 058101820, 0306 006 880806 

(0. জা. ঘা, 2,400.) 

স্বামীজীর ন্যায় বিরল উত্তম অধিকারীর 
জন্যই জ্রীরামকৃষ্জ বেদান্তের অদ্বৈত উপদেশ 

করিয়াছেন। স্বামীজীকে প্রথম হইতেই ঠাকুর 
অষ্টাবক্রসংহিতাদি বেদাস্ত-গ্রন্থ পড়িতে 

দিয়ছেন। অগ্টাবক্রদংহিতায় বেদান্তের 
অজাতবাদ ও দৃষ্িস্বপ্িবাদ সুস্পষ্ট | ইহাতে 
শিষ্য রাজধি জনক ও জ্ঞানিশ্রেঠ গুরু 
অষ্টাবক্রের সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। এই 
গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়টি আমরা এখানে একটু 
সংক্ষেপে আলোচনা করিব । শিষ্য প্রথমেই 
জিজ্ঞাস। করিতেছেন “হে প্রভে! জ্ঞানলাভ 
কি করিয়! হয়, মুক্তির উপায় কি এবং বৈরাগ্যই 
বাকি প্রকারে লাভ হয়, তাহা বলুন।' 

গুরু বলিতেছেন £ 

মুকিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ। 

ক্ষমার্জবদয়াতোযসত্যং পীযুষবদ্ ভজ ॥ ১1২ 

_হে বৎস! যদি আত্যস্তিক মুক্তি কামনা 

করিয়া! থাক, ভবে বিষয়সমূহ বিবদ্ধানে 

19 60 10765 
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পরিত্যাগ কর এবং অমৃতজ্ঞানে ক্ষমা সরলতা; 

সন্তোষ ও সত্যা্দি সাধন অভ্যাস কর।--তীব্র 
.বৈরাগ্যবান্ স্বামীজীর স্ায় মুযুক্ষু ব্যতীত 
এইরূপ উপদেশ আর কে পালন করিতে 

সমর্থ ? 
গরু বলিতেছেন £ 

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ | 

আনন্দ পরমানন্দঃ স বোধস্ং সুখং চর। 

নিঃসঙ্গে। নিক্ষিয়োহসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ। 

অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনৃতিষ্ঠপসি ॥ ১1১৫ 

তয় ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ। 

শুদ্বুদ্ধসবরূপত্বং মাগমঃ ক্ুদ্রচিত্ততাম্॥ ১1১৬ 

-_হে শিষ্য ! তুমি পরমানন্দজ্ঞানস্বর্ূপ, রজ্জুতে 

কল্পিত “সর্পের ন্যায় তোমাতে এই 

বিশ্ব প্রতিভাদিত হইতেছে। তুমি 
নিঃসঙ্গ) নিক্ষিয়। স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানাদি সর্ব- 

মলিনতারহিত। তুমি সদামুক্ত, সমাধি 
অবলম্বনে তুমি মুক্ত হইবার ইচ্ছ! করিতেছ__ 
ইহাই তোমার ভ্রান্তি। তুমি স্বরপতঃ বিশ্ব 

পরিব্যাণ্ড হইয়া আছ, তুমি শুদ্বৃদ্- 
স্বরূপ, কেন নিজেকে ক্ষুত্র পরিচ্ছিন্ন জীব 

বলিয়া ভাবিতেছ? 

প্রত/ক্ষমপ্যবস্তত্বদ্বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি | 

১১৩ 

রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ॥ ৫1৩ 

স্বপ্েন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা। 

মিতরক্ষেত্ধনাগারদারদায়াদিসম্পদঃ ॥' ১০২ 

যত্র যত্র ভবেতৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তত্র বৈ। 

ঞৌঢবৈরাগ্যমাশ্রিত্য বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব ॥১০1৩ 

__অবস্তভূত এই জগৎ প্রত/ক্ষগোচর হইলেও 

ইহ! শুদ্ধস্ব্প তোমাতে কোনকালেই নাই। 

জগৎ রজ্জুসর্পের স্তায় প্রতিভাসমাত্র- ইহা 

জানিয় শান্ত হও। কতিপয় দিবসমাত্র স্থায়ী 

মিত্র, ক্ষেত্র, ধন, গৃহাদি পদার্থ স্বপ্পসম ও 

ইন্দরজাল-সদৃশ বলিয়! জানো!। তৃষ্ণাই 

[ ৬৫তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

ংসারের কারণ, তীব্রবৈরাগ্য-সহায়ে তুমি 

তৃষ্ণারহিত হুইয়| সখী হও। 
যত্বং পশ্যসি তত্রৈকত্বমেব প্রতিভাসসে । 
কিং পৃথক্ ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরমূ। 

১৫ ১৪ 

ন কদাচিজ্জগত্যন্মিংস্তত্বজ্ঞে] হস্ত খিগ্ভাতি | 

যত একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রঙ্মাগমণ্ুলম্ 
১৭]|২. 

_হে শিষ! যাহা কিছু দেখিতে 
পাইতেছ, তাহা তোমারই রূপ। ভূষণ 
কি কখনও সুবর্ণ হইতে পৃথক্ প্রতিভাত হয়? 

স্বস্বরূপ দ্বারাই বিশবব্রক্দাণ্ড পরিপূর্ণ, 
ইহ] জানিয়! তত্বজ্ঞ আর এ সংসারে কখনও 
কোনও খেদ প্রাপ্ত হন না। 

স্থযোগ্য শিষ্য রাজধি জনকের প্রতি তত্বৃজ্ঞ 
গুরু শ্রীঅষ্টাবক্রের একথিধ সুন্দর উপদেশেই 

্রন্থখানি পরিপূর্ণ । উপদেশলাভের পর শিষ্য 
জনকও আপন কতকৃত্যতা জ্ঞাপনকরত 

বলিতেছেন £ 

তন্তমাত্রো! ভবেদেব পটে যদ্বদ্বিচারিতঃ| 

আত্মতন্মাত্রমেবেদং তত্বদ্ধিশ্বং বিচারিতম্ ॥ ২।৫ 

প্রকাশে মে নিজং রূপং 

নাতিরিক্তোহস্ম্যহং ততঃ! 

যদ! প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি॥ 

অহো! বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানাম্ময়ি ভাসতে। 

রূপ্যং শুক্কৌ ফণী রজ্জৌ বারি কূর্যকরে যথা | 

মত্তে! বিনিগ্গতং ময্যেব লয়মেষ্যতি | | 

মৃদ্ি কুস্তে। জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥ 

২।৮--১০ 

-পট যেরূপ তত্তমাত্রই, বিচারদ্বার] বিশ্বও 
তদ্রপ আত্মর্ূপেই নিশ্চিত হইয়। থাকে । আমি 

প্রকাশস্বরূপ, তাহা হইতে ভিন্ন নহি। বিশ্বে 
যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছে, আমিই 
সেইরূপে প্রকাশিত হইতেছি। অহে!! 
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গুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প ও হুর্যরশ্থিতে 
জলভ্রমের নায় অজ্ঞানবশতই আমাতে এই 

বিশ্ব কল্পিত হুইয়াছে। যেক্ধপ কুম্ভ মৃত্তিক! 
হইতে, তরঙ্গ জল হইতে এবং ভূষণ স্বর্ণ 
হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বস্ব কারণেই লয়প্রাপ্ড হয়, 
এই বিশ্বও সেইরূপ আমা হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছে ও আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে । 
অছে! চিন্মাত্রমেবাহমিন্্রজালোপমং জগৎ। 

অতো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনী॥ ৭1৫ 

কৃতং কিমপি নৈব স্তার্দিতি সংচিন্ত্য তত্তৃতঃ | 

যথা যৎ কতু্মায়াতি তৎ কৃত্বাসে যথান্থখং ॥ 
--১৩]৩ 

_অহো! আমি চৈতন্তমাত্রস্বর্ূপ, ইন্দ্র- 

জালতুল্য এই জগৎ আমাতে প্রতিভাস- 
মাত্র। এখন আর আমার কোন ত্যাজ্য- 

গাহ কল্পন1! নাই, তত্বজ্ঞানপ্রভাবে ইহা আমি 

নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি। যখন যে-কর্ম 

আসিয়া! উপস্থিত হয়, (প্রারবচালিত ) আমি 

চাহাই অনুষ্ঠানকরত পরমস্ুখে বাস 

করিতেছি। 

অ্টাবক্রসংহিতার সিদ্ধান্ত এই যে, এক 

নিতণ নিরিশেষ ব্রঙ্গই পরমার্থতঃ সৎ ও চির- 
বিমান, জীব জগৎ উহাতে ম্বতন্্ব সত্তাহীন 

প্রতিভাসমাত্র। দ্বৈত একান্ত মিথ্যা, উহার 

কঞ্চিন্াত্রও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অবিদ্ধা- 

প্রভাবে এক স্ ব্রহ্মই দৃশ্বর্ূপে প্রতীত 
হইতেছেন মাত্র। স্বপ্ন ও ইন্ত্রজালসদৃশ এই 

দশ প্রপঞ্চ প্রতীতিকাল ভিন্ন বিদ্যমান থাকে 

না। চেতনরূপ অধিষ্ঠানেই এই দৃশ্টপ্রতীতির 

্বামী বিবেকানন্দ ও অধৈতবাদ ৮১ 

উত্তব ও তাহাতেই বিলয় হুইয়া থাকে । এক 

অথণ্ড চিৎসমুদ্রে তরঙ্গ ফেন বুদদাদির গ্ভায় 

বিবিধ দৃশ্যবর্গ পরিদৃশ্যমান | তরঙ্গাদির মিথ্যা 

নামরূপ পরিত্যাগ করিলে যেমন এক সমুদ্রই 
অবশেষ থাকে, তেমনি দৃশ্যবর্গও নামরূপবিরহিত 

হইয়া এক চিৎসমুদ্রেই মিলিয়া যায়। 
্বস্বরূপভূত সর্বব্যাপক এই চেতনকে বেদাস্ত- 
বিচারদ্বারাঁ জানার নামই জ্ঞান এবং সেই 

জ্ঞানলাভ হইলেই সর্বানর্থ, সর্বসংসারছঃখ 
চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায় ও পরমানন্দ লাভ 
হয়। 

আীরামকফ্চের প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ-_ 

ব্রাঙ্মসমাজের দ্বৈতভাবমূলক সগুণ নিরাকার 
ব্রন্মোপাসনায় বিশ্বাসী নরেন্্নাথ-_কি্ত 

প্রথমে গুরুসমীপে এই সিদ্ধান্ত মাথ! পাতিয়' 

গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই, ইহা আমর! পূর্বে 

উল্লেখ করিয়াছি। জগতের সব কিছুই ব্রন্ষ, 
স্থ& জীব কিন! ব্রহ্ম! খধিদের মাথা খারাপ 

হওয়াতে তাহার] এরূপ লিখিয়াছেন - এই সব 
বলিয়া তিনি কটাক্ষও করিয়াছিলেন । প্রথম 

জীবনে এইব্প্ বলিলেও তাহার পরবর্তী 
জীবনে কিন্তু আমর! দেখিতে পাই, তিনিও 

খষিদের স্থুরেই স্থুর মিলাইয়া বলিতেছেন ঃ 
“আমি আদি কবি, 

মম শক্তি বিকাশ রচন। 

জড় জীব আদি যত 

আমিশ্রকরি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে, 

এক আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ ।" 

(ক্রমশঃ) 



স্বামীজীর মানবতাঁবাদ 
ডক্টর রমা চৌধুরী 

সত্যই পৃথিবীতে এক অপূর্ব বন্ত এই 

মানব । কারণ, মানবে আপাত-দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ- 

ধর্মী নানাবিধ উপাদানের এবূপ একটি 

অত্যাশ্সর্য সময় দৃষ্ট হয়, যার দ্বিতীয় উদাহরণ 

জগতে নেই। এরূপে প্রথমতঃ মানৰ জড়- 

দেহধারী, এবং সেইদিকৃ থেকে সাধারণ জড় 

বন্তর শ্ায়ই প্রাকৃতিক নিয়মাধীন। যথা, 

একটি জড় বস্ত্র যেরূপ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির 

অধীন, এবং শৃন্তে নিক্ষি হ'লে তৎক্ষণাৎ 

শক্তির বলে ভূমিতে পড়ে যায়, মানবও ঠিক 

তাই। দ্বিতীয়তঃ মানব প্রাণবিশিষ্ট এবং 

সেইদ্দিকু থেকে প্রাণিজগতের ক্ষুত্রাতিক্ুদ্ 

কীটপতঙ্গাদির ন্ঠায়ই ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল ও জন্ম- 

মরণশীল। তৃতীয়তঃ মানব মন-সম্পন্ন, এবং 

সেইদিকৃ থেকে প্রাণিজগতের মধ্যে একক ও 

অতুলনীয় । চ্তুর্ঘতঃ মানব আত্মবান্ঠ এবং 

সেইদ্রিক্ থেকে অজড় ও নিত্যু। তা হ'লে 

এস্বলে আমরা "মানব বলতে কি বুঝব! 

তার দেহকে বুঝব, ন। তার প্রাণকে; তার 

মনকে বুঝব) না তার আয়াকে? কেকার 
অধীন, কে সর্বাপেক্ষা! শক্তিশালী ও প্রণিধান- 

যোগ্য? এই সম্বন্ধে বু বিভিন্ন মতবাদ 

বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। 

সাধারণ মতবাদ এই যে, মানব যতই 

জড়বস্ত ও প্রাণিজগৎ থেকে উচ্চতর হোক ন৷ 

কেন, শেষ পর্যস্ত সে পৃথিবীর ধূলামাটি থেকে 
' নিজেকে রক্ষা করতে পারে না সম্পূর্ণভাবে। 

সেজন্তই সে পাগীঃ তাপী, অন্তদ্ধ। অসুখী, অপূর্ণ, 

অযোগ্য, অশক্ত, অসহায়। এই কারণে, 

পাশ্চাত্য মানবতাবাদে ( নু৩0180150) ) 

মানবের প্রতি প্রীতি আছে, কিস্ত বিশ্ব বিশ্বাস 

নেই। মানব দুর্বল ও নিঃসহায়, পতিত ও 

পাপপূর্ণ, অশুদ্ধ ও অপূর্ণ) সেজন্য তাকে 

আমর! যেন সাহায্যের জন্ত হস্ত প্রসারণ করি; 

তাকে আমর! যেন অসত্য থেকে সত্যে, পাপ 

থেকে পুণ্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে 

যাই-_এইটিই হ'ল সাধারণ মানবতাবাদের 

মর্মের কথা । 

কিন্ত স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদ 

হ'ল একটি বিশেষ প্রকারের মানবতাবাদ । 
কারণ এতে মাঁনবে গভীর প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে 

আছে মানবে সমপরিমাণ অগাধ বিশ্বাস। 

মানব দুর্বল নয়, নিঃসহায়ও নয়) পতিত নয়; 

পাপপূর্ণও নয় ১ অশুদ্ধ নয়, অপূর্ণও নয়; কারণ 
মানবই যে স্বয়ং ঈশ্বর এবং সেজন্য শাশ্বত 

শক্তিমান; শাশ্বত পবিত্র, শাশ্বত পূর্ণ । সুতরাং 

সমাজসেবক অথব। ধর্মগুরুর তাকে অসত্য 

থেকে সত্যে, পাপ থেকে পুণ্যে, অন্ধকার 

থেকে আলোকে নিয়ে যেতে কোনদিনও-- 

কোনক্রমেই কোন অবস্থাতেই পারেন না, 

যেহেতু 
'মানব কদাপি অসত্য থেকে সত্যে উপনীত 

হ'তে পারে না। তার যাত্রা! সর্বদাই সত্য 
থেকে সত্যে; হয়তে1 বা নিয়তর সত্য থেকে 

উচ্চতর সত্যে? কিন্তু কদাপি অসত্য থেকে 

সত্যে নয়। --এই কথা স্বামীজী বারংবার 

বিশেষ জোবের সঙ্গেই বলেছেন। 

এক্ধূপে এক্ষেত্রে স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য হ'ল 
এই যে, তিনি-যাকে বল হয় “আদিম 

পাপবাদ' (100০6109 ০1 0:181091 90 ) তা 



ফাল্গুন, ১৩৬৯ ] 

গ্রহণে চিরকাল পরাদুখ ছিলেন। বহুদেশের 
দর্শন ও ধর্মশাস্ত্েই আরভ এই পাপবাদ 
নিয়েই। এক্ষেত্রে পাপী তাগী মানৰ কির্নপে 

পাপ-তাপ থেকে উদ্ধার এৰং উচ্চতর পবিত্রতর 

পৃর্ততির জীবন লাভ করতে পারে, সেই পন্থা 
নির্দেশ করাই হ'ল দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের প্রধান 
লক্ষ্য। কিন্ধ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র 

ভারতীয় দর্শনেই পাপ-তাপের কোনবপ 

প্রকৃত ও শাশ্বত স্বান নেই। এই মতাহ্সারে 
মানব চিরকাল ব্রহ্ষস্বরূপ, এবং মুহূর্তের জন্ও 

তার গেই স্বক্পের চ্যুতি হয় না, . যেহেতু 
্বরূপ-বিচ্যুতি এক অসম্ভব কথা। সুর্য কি 
মুহূর্তের জন্তও আলে!-তাপহীন হয়ে যেতে 

পারে? সেজন/ বন্ধ-যোক্ষ-সকল অবস্থাতেই 
মানব ব্রক্ষস্বক্ূপ ; মুহূর্তের জন্যও সে সত্যই 

অব্রক্ম হয়ে পড়ে না, সেজন্য মুহুর্তের 

জন্তও তার মধ্যে সত্যই পাপ-তাপ প্রবেশ 
করতে পারে না। তা হ'লে “বন্ধ ব] 

সংসারাবস্থা ও 'মোক্ষের' মধ্যে প্রভেদ কি 

কিছুই নেই? তা হ'লে “মোক্ষলাভ' কথাটির 
প্রকৃত অর্থই বা রি? তা হ'লে সাধনাবলীর 

প্রয়োজনই ব! কোথায়? 

এর উত্তর হ'ল এই যে, বন্ধ ও মোক্ষের 

মধ্যে প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে। কিন্ত তার 
অর্থ এই নয় যে, বদ্ধাবস্থায় জীব সত্যই 

অত্রন্গ হয়ে পড়ে ও পরে পুনরায় মোক্ষাবস্থায় 

র্ধ হয়ে যায়। পূর্বেই যা বল! হয়েছে, বস্তুর 
স্বরূপ, স্বভাব ব। সত্ব নিত্য; তার কোন 

অবস্থাতেই কোনরূপ পরিবর্তন বা চুযুতি 
অসভ্ভব। সেজন্য বন্ধ ও মোক্ষের মধ্যে কেবল 

এইমাত্র অর্থ যে, বদ্ধাবস্থায় জীব অজ্ঞানবশতঃ 
তার এই নিত্যব্রঙ্ স্বরূপ উপলন্ি করতে 
পারে না) মোক্ষাবস্থায় অজ্ঞানাবরণ বিনষ্ট 

হয়ে গেলে কেবল তখনই সে আত্মার প্রকৃত 

্বামীজীর মানবতাবাদ ৮৩ 

স্বরূপ অর্থাৎ নিজের ব্র্ষ-স্বরূপ পূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। এরপে বন্ধ ও 

মোক্ষের যধ্যে প্রভেদ স্বরূপের দিক্ থেকে 

একেবারেই নয়) কেবল স্বরূপের উপলব্ধির 
দিকৃ থেকেই মাত্র । সেজন্য বন্ধ ও মোক্ষ 
উভয়াবস্থাতেই খেই একই নিত্য অপরিবর্তনীয় 

ব্র্স্বরূপ বিরাজমান থাকে । কেবল বন্ধকালে 

তার উপলব্ধি থাকে ন1; মোক্ষকালে থাকে। 
তাই যদি হয়, তা হ'লে পাপ-তাপ 

কোন সত্য বপ্তই নয়, কেবল মিথ্যা 
প্রতীতি মাত্র। কারণ বদ্ধাবস্থায় আমরা 

অজ্ঞানবশতঃ মনে করি যে, আমরা 

সাংসারিক জীব মাত্র, পাপী-তাপী মাত্র, 

অব্রঙ্গ মাত্র । কিন্তু আমর! মনে যাই করি না 
কেন, আমর! মুহূর্তের জন্ত সাংসারিক জীবও 

হয়ে পড়ি না, পাপী তাগীও হয়ে পড়ি না, 
অব্রঙ্গও হয়ে পড়ি না-সর্বদাই সেই এক 
সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রক্ষুই থাকি । এক্সপে 

ভারতীয় মতে মুক্তি বা মোক্ষ নিত্য; কারণ 

মুক্কি ব। মোক্ষই জীবের একমাত্র লক্ষ্য, এবং 

যা জীবনের অর্থ, যা জীবনের প্রাণ, য| 

জীবনের সর্বস্ব, ত1 অনিত্য হবেকি ক'রে? 

সেজন্যই মুক্তি বা মোক্ষ নিত্য। স্থতরাং 

বদ্ধাবস্থা কোন সত্য বস্তুত নয়, মিথ্য। প্রতীতি 
মাত্র; এবং বদ্ধাবস্থার পাপ-তাপ, অপূর্ণতা- 

অপবিত্রতা, দীনতা-হীনতা৷ প্রভৃতি নিশ্চয়ই 
তাই, যা! পূর্বেই বলা হয়েছে। 

ভারতবর্ষের এই মহান্ মধুর বেদাস্ত- 
দর্শনের মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ সেজন্য 
বারংবার কম্কঠে অন্ুদ-নিনাদে ঘোষণ! 

করেছেন £ 

তোমরাই ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতানন্দের 
অঙ্গী, পবিত্র ও পূর্ণ। তোমরাই এই মর্ত্যভূমির 
দেবতা । তোমর1 পাপী! মাহযকে পাপী 



৮৪ উদ্গোধন 

বলাই পাপ! মানবের বিরুদ্ধে এ একটি 

শাশ্বত অপবাদ। হে সিংহগণ! এসে! 

তোমর] যে মেষশাবক মাত্র, সেই ভ্রান্ত ধারণা 

ত্যাগ কর। তোমর! অমূত আত্মা, মুক্ত 

আত্ম, ধন ও নিত্য। তোমর। জড়পদার্থ 

নও। তোমরা দেহমাত্র নও; জড় পৃথিবী 

তোমাদের দাস; তোমরা! তার দাস নও।১ 

তার সমস্ত অগ্নিগর্ভ ভাষণ; রচনা, 

কথোপকথন প্রভৃতিতে স্বামীজী এই ভাবে 

বারংবার মানবের অনস্ত মহিমা, অসীম 

গরিমা, অতুলনীয় সৌন্দর্য, অনির্বচনীয় মাধুর্য, 
অপরিসীম এরশ্বর্ষের কথা ঘোষণা করেছেন 

উদাত্ত কণ্ঠে। বপ্ততঃ স্বামীজীর স্যায় 
অন্ত কোন দার্শনিক ধর্মগুরু, অথবা 

চিন্তানায়কই মানবের মর্ধাদা একপ দৃঢ়ভাবে, 

ঘোষণ]. করেনুনি | স্বামীজীর অভিনব মানবতা- 

বাদের এইটিই হ'ল সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য । 
সাধারণ মানবতাঁবাদ এবং স্বামীজীর 

মানবতাবাদের মধ্যে আরও ছুটি প্রধান 
মূলীভূত প্রভেদ হ'ল এই £ 

সাধারণ মানবতাবাদ অহ্গসারে আমাদের 

স্বীয় কর্তব্যাহরোধে, আমাদের স্বীয় বিবেকবুদ্ধি 
অনুযায়ী আমর! অন্থদের সাহায্য করি। 

এস্বলে “অন্যদের, এবং “দাহাষ্য'_ এই ছুটি 

কথাতেই স্বামীজীর ঘোরতর আপত্তি। 
প্রথমতঃ আমরা এস্কলে 'সাহায্য' ক'রব 

কাকে? কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 
প্রত্যেক মানবই ঈশ্বরস্বপ্ূপ। ঈশ্বরকে সাহায্য 

করবার আমরা কে? আমরা কেবল তাকে 

সেবাই করতে পারি. মাত্র, পূজাই করতে পারি 
মাত্র। সেজন্ত স্বামীজী বারংবার বলছেন £ 

প্রত্যেক নর-নারী, প্রত্যেককেই ঈশ্বর- 

১ চিকাগে। ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত ব্তৃতা। ১৯শে সেপৌম্বর, 
১৯৮৪৩ | 

[ ৬৫তম বর্ষ-২য় সংখ্যা 

রূপেই দর্শন কর। তুমি কাউকে “সাহায্য 
করতে পার ন1; তুমি কেবল “সেবাই' করতে 
পারো । “সাহায্য' এই কথাটি তোমার যমন 

থেকে মুছে ফেল। তুমি কাউকে “সাহায্য' 
করতে পার না-এ তো! কেবল ঈশ্বর-নিন্দাই 
মাত্র। তুমি কেবল 'সেবা'ই কর। 

কি মহিমময় আদর্শ এটি! দ্বিতীয়তঃ 

আমর! প্রকৃতপক্ষে “অন্থদের' সাহায্য করি না, 

করি নিজেদেরই কেবল। সাধারণতঃ মনে 

করা হয় যে, আমর যেন উচ্চতর স্তর থেকে 

শিয়্তর স্তরগতদের অশেষ কৃপাভরে সাহায্য 

ক'রে তাদেরই কৃতকৃতার্থ পরমধন্য করি । 

কিন্ত প্রত্যেক মানবই স্বয়ং ঈশ্বর, তার এই 

কেন্দ্রীভূত তত্বাহসারে, স্বামীজী বলেছেন ঠিক 
এর বিপরীত কথ] । সেজন্য তার মতে ঈশ্বরকে 

সেবা করতে পারলে যেমন ঈশ্বর কৃতক্কতার্থ 

বা ধন্ত হন ন1, হই কেবল আমর! নিজেরাই, 
ঠিক তেমনি-_মানব অর্থাৎ মানবন্ধগী ঈশ্বরকে 
সেবা! করতে পারলেও সেব্য কৃতকৃতার্থ বা 

ধন্য হন না, হই কেবল সেবক আমরাই । 

বারংবার স্থিরবিশ্বাস ভরে, অসীম সাহস- 

সহকারে, গভীর আবেগ-মাধ্যমে স্বামীজী 

এই মধুর মহিমময় তত্বটিকে প্রপঞ্চিত 

করেছেন £ 

আমর1 পৃথিবীর ভাল ক'রব কেন? 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পৃথিবীকে সাহায্য 

করবার জন্যই কেবল। কিন্তু প্রকৃতকল্পে, 
আমাদের নিজেদের সাহায্য করবার জন্তই 

কেবল। 
এন্ধপে স্বামীজীর দর্শন ধর্ম ও নীতিতত্ত 

সাধারণ দর্শশ ধর্ম ও নীতিতত্ব অপেক্ষা 

বছল পরিমাণে ভিন্ন; কেবল তাই নয়, 

বহুল পরিমাণে উচ্চতর মহত্তর মধুরতর | 
দর্শন ধর্ম ও নীতিতত্ব থেকে যানবের তথা- 



ফান্তান, ১৩৬৯ ] 

কথিত সর্বজন-গৃহীত পাপ-তাপ, ক্ষুত্রত্ব, ক্ষীণত্ব, 
দুর্বলতা ও অযোগ্যত। প্রভৃতিকে চিরতরে 

গমূলে বিসর্জন দিয়ে তিনি ভারতীয় দর্শন ধর্ম 
নীতিতত্বের, আলোকে যে স্বীয় অপূর্ব অভিনব 
দর্শন ধর্ম ও নীতিতত্ব প্রপঞ্চিত করেছেন, 
তার মহিম! ও মধুরিমার অস্ত কোথায়? কারণ 

উচ্চকে নীচে অবনমিত কর] সহজ, কিন্ত 

বিবেকানদ্দ-বন্দন! ৮৫ 

নীচকে উচ্চে উত্তোলিত করা ছুঃসাধ্য। সেই 
অতি কঠিন কাজই ম্বামীজী অনায়াসেই সি্ধ 
করতে পেরেছিলেন, যেহেতু যা তিনি তার 

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে 

নিজেই বলেছিলেন-তার মধ্যে ঘটেছিল 

প্রীশঙ্করাচার্ষের মস্তি ও প্রীচৈতহদেবের হদয়ের 

এক অপূর্ব সমন্বয় । 

বিবেকানন্দ-বন্দনা 
( গান--আড়ান মিশ্র ) 

শ্রীঅমূল্য সেন 

জয় জয় বিবেকানন্দ । 

কর্মষোগী মহাবীর তুমি, সাগর-মেখলা পৃথিবী ভ্রমি 

বেদাস্ত-নিধোষে প্রচারিলে নব বিশ্ব-শাস্তি-সনন্ব । 

জ্ঞানে শংকর, রূপে কামদেব, 

সাহসে অর্জুন, ধ্যানে শুকদেব, 
তব প্রাণবীণে যুগষুগান্তের সাধনা লভিল ছন্দ । 

অবনত ভারতের ছুঃখ-বেদন! 

রাঙিয়েছ তায় তব কল্পনা 

সন্ন্যাসী তুমি সর্বত্যাগী, 

তোমার কর্ম তোমার ভাবনা রচিল জাতির মুক্তিমন্ত্র ॥ 

ঈশ্বরে তুমি বহুরূপে পেলে 
“আর্তের সেবা” বাণী তুমি দিলে 

জীবে প্রেম সে তো দেবতার পুজা, পড়ে থাক্ পু'খিতন্ত্ ॥ 
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা 
ফোটালে কাজে সে অমৃত-গাথা 

ত্যাগে ও সেবায় দীক্ষা! দানে 

প্রাণবান্ ক'রে গড়ে তোলো তুমি ভারতমানবমানবীবৃন্দ ॥ 



ধধর্মসংস্থাপনার্থায়, 
প্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি 

গ্রীসের তরুণদের চরিত্র খারাপ ক'রে দিচ্ছেন; 
€509 00181)6৪ 6106 5০৪০৪ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের 

মায়ের চোখেও ঠাকুর ছিলেন 4০০::80১০£ ০ 

3০5৪৮”, পুভ্্র হরিপ্রসন্ন ঠাকুরের ওখানে 
যাতায়াত করেন-_-এ তিনি পছন্দ করতেন ন1। 

হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন জানতে 

পেরে জুদ্ধা জননী প্রকে বলেছিলেন, “সেই 
পাগল! বামুনের ওখানে গিয়েছিলি? যে 

৩৫০টি ছেলের মাথা গরম ক'রে দিয়েছে? 
এই ক্রোধ ম্বাভাবিক। মায়ের কামনা, 

ছেলে বিয়ে ক'রে সংসারী হবে, অর্থ উপার্জন 
করবে, ঘর নাতি-নাতনীতে ভরে যাবে । সেই 

মনস্কামন! পূর্ণ হবার পথে কেউ অন্তরায় হ'লে 
তাকে স্ুনজরে দেখা সাধারণ মায়ের পক্ষে 

কঠিন। এমনি অনেক অভিভাবিকা ও 
অভিভাবক তখনকার দিনে দক্ষিণেশ্বরের 

পাগল! বামুনের দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাইতেন। 
ংসারে প্রবেশ করলে মান্য ভগবান্কে 

পায় না_এমন কথা ঠাকুর বলেননি । 
ব্রিলোক্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন £ 

“মহাশয়, সংসারে কি যথার্থ জ্ঞান হয়? 

নশ্বর লাভ হয়?' হাসতে হাসতে ঠাকুর 

উত্তর দিয়েছিলেন £ কেন গে! তুমি তো সারে 
মাতে আছে! | ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে 

আছো! তো। সংসারে হবেনা কেন? অবশ্য 

হবে। আসল কথা হ'ল, ঈশ্বরে মন রাখ|। 
তণ্মাৎ সর্বেযু কালেবু মামহুস্মর যুধ্য চ।* 

কেবল পরিবারদের পু্টুলি বইতে বইতে 
প্রাণ যার, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে 

ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে, গড়াগড়ি 

দেওয়াতেই ব্যস্ত, নিজের আর পরিবারদের 
পেটের জন্য দাসত্ব করে, আর মিথ্য। কথা, 

প্রবঞ্চনা॥ তোষামোদ ক'রে ধন উপার্জন করে, 

মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা না ক'রে বিকারের 
খেয়ালে হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাত ব'লে 

চেঁচিয়ে ওঠে'__-এই ধরনের বদ্ধজীবের অবিদ্ভার 
সংসার করা ঠাকুরের আদৌ মনঃপৃত ছিল ন1। 
ঠাকুর যে সংসার করার কথা বলেছেন, সে 

বিদ্যার সংসার। সেই সংসারের কেন্দ্রে ঈশ্বর । 
ঠাকুর বলতেন, “মন নিয়ে কথা । মনেতেই 

বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত ।” ব্রাহ্ম ভক্ত জিজ্ঞাস! 
করলেন £ মহাশয়, সব ত্যাগ না! করলে 
ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না? 

উত্তরে ঠাকুর বললেন, “সত্য বলছি; 
তোমর1 সংসার ক'রছ, এতে দোষ নাই । তবে 

ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না! হ'লে 
হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক 

হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো! কর্ম শেষ হ'লে 

ছুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে |, 
ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে, “তম্মাৎ 

সর্বেষু কালেষু মামন্বপ্মর'--এই কথাই হ'ল 
কথা। ঈশ্বরকে অন্ুক্ষণ স্মরণে রাখার কথ! 
কত রকম উপম| দ্রিয়ে বুঝিয়েছেন। বড় 
মাহৃষের বাড়ির দাপী-যার মন প'ড়ে আছে 

দেশে নিজের বাড়ির দিকে, জলে বিচরণশীল 

কচ্ছপ -ধার মন বয়েছে ডিমগুলিতে, নষ্ট] স্ত্রী 

যার মনে নিরস্তর পরপুরুষের চিন্তা । ঠাকুর 
যখন সংসার ত্যাগ করতে বলেননি, তখন 

হরিপ্রসন্নের মায়ের পাগল! বামুনকে এতট] ভয়, 
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করবার কি ছিল? ভয় করবার কারণ ছিল 
বৈকি! তিনি স্বয়ং অবতীর্দ হয়েছিলেন 

লোকশিক্ষার জন্ত। সারে মাতে থাকতে 

বলেছেন_ঠিক কথা। সংসারে ঈশ্বরলাভ 

হবে-_ কেবল এ-কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি । 
বলেছেন, “অবশ্য হবে।' আরও একটা কথা 

এই মঙ্গে বলেছেন, “তাকে লাভ ক'রে তবে 
সারে থাকা! যায়। যেমন মাখনু তুলে জলে 

ফেলে রাখা | জনক ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ ক'রে তবে 

সংসারে ছিলেন।” ঠাকুর তো শুধু রসে বশে 
বেশ আছ' বলেননি । সারে মাতে থাকার 

কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি । বলেননি শুধু 
কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল।, সঙ্গে সঙ্গে 
বলেছেন, নিলিপ্ত হয়ে সংসার করতে । কিন্ত 

নিলিপ্ত হওয়! কি এতই সহজ? মুখে বললেই 
কি জনক রাজ হওয়া! যায়? জনক রাজ! 

ছেটমুণ্ড হয়ে আগে নির্জনে বসে কত তগন্তা 
করেছিল! ঠাকুর তাই বললেন, “তোমরা 
কিছু করো, তবে তো জণকরাজা হবে।' 

বললেন, দিন কতক ঠাইনাড়া হয়ে থাকতে 
হয়, যেখানে আচার-ত্রেতুল নাই, জলের জালা! 

মাই ।' বললেন, “যে ঘরে বিকারী রোগী, 
সেই ঘরেই আচার-তেঁতুল আর জলের জাল! 
বারংবার শোনালেন, ঈশ্বর আছেন ব'লে 

বসে থাকলে হবে না। জো-সো ক'রে তার 

কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাকে ডাকো, 

প্রার্থনা কর--দেখা| দাও ব'লে 
তোমর] কিছু কর--এই তো! ছিল ঠাকুরের 

কথা শুধু সংসারী লোকদের আশার কথ! 
শুনিয়ে গেছেন তিনি? বলেননি কি “দিন কতক 

ন! হয় সব ত্যাগ ক'রে তাকে একলা ডাকো £ 

বলেননি কি সাধনের কথ? নির্জনবাসের 

কথা! বলেননি কি, কয়েকটি ছেলেপুলে 
হয়ে গেলে ভাইভগ্রীর মতে। থাকতে ?' বলেন 

ধি্যসংস্থাপনার্ধায়। . ৮৭ 

নি কি, 'তেল মেখে কাঠাল ভাঙো, হাতে 

আঠা জড়াবে ন1 ?" 

কিন্ত ত্যাগের রাস্তা ষে দুর্গম? সংসারী 

লোকদের নির্জনে যাবার সাহস আসবে কোথা 

থেকে ! ঠাকুর বললেন, “সন্নযাসীর ষোল 
আন] ত্যাগ দেখলে তবে তো লোকের সাহস 

হবে! তবেই তো তার1 কমিনীকাঞ্চন ত্যাগ 
করতে সাহস করবে! এ ত্যাগ শিক্ষা যদি 

সন্যাসী ন। দেয় তবে কে দেবে?" 

তাই ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল এমন কততক- 
গুলি যুবককে যারা হবে সর্বত্যাগী, উপার্জন 
করবে ন1 অর্থ, মুগ্ধ হবে না নারীমায়ায়, যাদের 
জীবনের আকাশে ঞ্ুবতারার মতে| সর্বদা] 
অঙললজল করবে একটি মাত্র লক্ষ্য--ঈশ্বরলাভ। 

ঠাকুর আরতির সময় কুঠির উপর থেকে 
ডাকতেন, “ওরে তোর! কে কোথায় আছিস, 

আয়! সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে 

না] অন্য লোকে ত্যাগ করতে শিখবে ! 

ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল একদল ত্যাগী সাধুকে । 

ক্রুষে ক্রমে ভক্তের এসে জুটল। এল 
লাটু, রাখাল, নরেন; এল তারক, যোগেন, 

শশী; এল শরৎ, কালীপ্রসাদ, হরিপ্রসন্ন; 

এল গঙ্গাধর, গিরিশ? পূর্ণ । “কলায়ের ডালের 
খদ্দের' কেউ নয়। প্রত্যেকে শ্যাওলার মধ্যে 

শতদল | কেশবের মতে] যাকে তাকে তিনি 

চেল! করলেন ন] দলপুষ্টির জন্য । লক্ষণ দেখে 

দেখে যাদের তিনি বেছে নিলেন, তাঁরা আর 

সংসারে মন দিতে পারলে! না, জীবনকে তার! 

উজাড় ক'রে সপে দিল গুরুদেবের চরণমুলে, 

অকিঞ্চন হয়ে বরণ ক'রে নিল বৈরাগ্যের 
পাবাণ-কঠিন পথকে | ঠাকুর বলতেন, “যদি 
সদৃগুর হয়) জীবের অহংকার তিন ডাকে 
ঘুচে যায়।' তুলন। দিতেন জাত-্সাপের সঙ্গে । 
জাত-সাপে কোল! ব্যাউকে ধরলে তিন ডাকে 
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ব্যাটা চুপ হয়ে যায়। ঠাকুর ছিলেন জাত- 
সাপ। যাদের ধরলেন তাদের ভববন্ধন মোচন 

হয়ে গেল। 

ঠাকুর তো একঘেয়ে ছিলেন ন1। একঘেয়ে 

মাহ্বকে লোকে পছন্দ কৰে না। মাকে 

বলেছিলেন, আমি শুকনে। সাধু হবে! না। তার 

ছুটি সাধ ছিল। প্রথম ভক্তের রাজা হবো) 

দ্বিতীয় শুকনে! সাধু হবো! না। মাতার ছুটি 
মনোবাঞ্াই পূর্ণ করেছিলেন। একদিকে 
তিনি ছিলেন বজ্র মতোই কঠোর কামিনী- 

কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ যেমন প্রচার করতেন, 

তেমনি আচরণেও তার ব্যতিক্রম হ'তে দিতেন 

না। লক্ীনারায়ণ মারোয়াড়ী ঠাকুরের 
বিছান। ময়ল। দেখে দশ হাজার টাকা লিখে 

দিতে চেয়েছিলেন । যাই ও-কথ| বলা, অমনি 

ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে গেলেন। চৈতন্য হবার 
পর ঠাকুর লক্দীনারায়ণকে বলেছিলেন, “অমন 
কথা যদি আর মুখে বলো, তা হ'লে এখানে 

আর এস না| বেদাত্তবাদী মারোয়াড়ী তখন 

ভাগ্নে হদের কাছে টাকাটা! দেবার প্রস্তাব 

করলেন। ঠাকুর সে প্রস্তাবেও সম্মতি দিলেন 

না। বললেন, "টাক! কাছে থাকাই খারাপ! 

সে-সব হবে ন1!' 

কিন্ত যিনি একদিকে এমন বজকঠোর 

ছিলেন আর একদিকে তার হদয়টি কি কু্গমের 
চেয়েও কোমল ছিল ন11 কত ভালো- 

বাতেন মাকে! “কথাযুতের, প্রথম খণ্ডে 

আছে ; 

“মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বর-সাধনা হয়? 
আমি বুন্দাবনে বয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মাকে 

মনে পড়ল; ভাবলুম-মা যে কাদবে ; তখন 

আবার সেজোবাবুর সঙ্গে চলে এলুম।' 

রাখাল তখন বুদ্দাবনে বলরামের সঙ্গে 

পত্রে সংবাদ এসেছে রাখালের অস্ুখ 

[৬৪তম বর্ষ--ংয সংখ্যা 

অসুখের সংবাদে ঠাকুর এত চিন্তিত ঘষে, 

হাজরার কাছে বালকের মতে! কেঁদেছিলেন। 
হৃদয় ধার নিরস্তর ঈশ্বরের পাদপদ্ধে লগ্ন থাকত, 
মায়াকে যিনি অতিক্রম করেছিলেন, কাপড়ের 

ঠিক থাকতে। ন! ধার মানুষের প্রতি, আত্মীয় 
স্বজনের প্রতি, ভক্তদের প্রতি কিন্ত তার প্রেমের 

অবধি ছিল ন1। যে সব যুবক তার কাছে 
এসেছিল, এই প্রেমের বলেই তাদের হৃদয়কে 
তিনি সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন। যারা তার 
কাছে এল, তার আর ঘরে ফিরে যেতে 

পারলে। ন1। 

“ন। রাখো তার ঘরের আড়াল, 

না! রাখো তার ধন। 

পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন। 

( গীতাঞ্জলি ) 

রুদ্রসন্ন্যাসী তাদের ক'রে দিলেন ববীন্্র- 

নাথের ভাষায় “অনাগারিক'। ঘর ব'লে, 

সংসার বলে তাদের আর কিছু রইল না। 

হরিপ্রসন্নের মা ছেলের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়াটাকে 

ভয়ের চক্ষে দেখতেন। সে ভয় কি অমুলক 

ছিল? ঠাকুর মাস্টারকে বলছেন, “তুমি 

নারাণকে গাড়ি ক'রে এনে11+ নারাণকে গাড়ি 
ক'রে আনার কথ! কেবল মাস্টারকেই বললেন 

না| মুখুজ্যেকেও ব'লে রাখলেন, €স এলে 

কিছু খাওয়াব। ওদের খাওয়ানোর অনেক 

মানে আছে। এ প্রেমে বনের বাঘ 

বশ হয়; নির্মল হৃদয় অকপট তরুণের! বশ 

হবে না? 

আর সত্যিই তো তিনি শুকনে! সাধু 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন রসিকের চুড়ামণি। 
ছেলেদের “সঙ্গে কত ফষ্টিনছ্টি করতেন। 

ছরিপ্রসম্নের সঙ্গে সেই কুস্তি লড়ার কথা 
কখনও ভোল! যায়? মাস্টারকে ও নরেন্ত্রকে 
সগ্বোধন ক'রে বললেন 'তোমর! ছুজন 
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ইংরেজীতে কথা কও ও বিচার করে|, আমি 
শুনবো । নিজে কিন্ত ইংরেজী জানতেন না। 
তবে নরেন্ত্রের মুখে 221105025 ও ধর্মের 

কথা শুনে সহাস্তে বলেছিলেন, “৪0 5০] | 

[901 5001 এই ফষ্টি-নষ্টি, হাসি-তামাসার 

মাঝখান দিয়ে চলতে লাগলো গুরুর 

শিক্ষাদানের কাজ । প্রতিটি শিষ্যের জীবন- 

তরীর হাল শক্ত ক'রে ধরে রাখলেন নিজের 

হাতে, আর সেই তরীগুলিকে পরিচালিত 

করতে লাগলেন নবজীবনের উপকূলের দিকে, 
যেখানে গঙ্গায় মুক্তির মধ্যে হাড়ির মাছের 

অনির্বচণীয় আনন্দ, যেখানে ঈশ্বরলাভের মধ্যে 
মানবজন্ম চিরকালের জন্যে ধন্য হয়ে গেছে । 

আচার্ধের আসনে বসে সম্মুখে উপবিষ্ট শিষ্যদের 

তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, গম্ভীর গুরুদেবের 

সামনে মৌনী শিষ্ের] সসন্তরমে চুপটি ক'রে 
বসে আছে-এই রকমের একট! পটভূমির 
সঙ্গে ঠাকুরকে আমর! খাপ খাওয়াতে পারিনে। 
পাত্রী সাহেবের ভূমিকা নিয়ে তিনি যদি 
শিষ্বদের উপদেশ দিতেন, হাসি-ঠা্টা ফষ্টি-নষ্টি 

বাদ দিয়ে শুধু ঘরে বসে নিজেদের পাপের 

কথা ভাবতে বলতেন-_-তবে কি ছেলেরা 

তাকে এমন গভীর ভাবে ভালবাসতে 

পারত? নট ও নাট্যকার মছ্ধপায়ী গিরিশ 

ঘোষকেও তিনি বিধি-নিষেধের মধ্যে কখনও 

বাধবার চেষ্টা করেননি | 

অদ্ভুত ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই গুরুদেবটি, 
আর অদ্ভূত ছিল তার শিক্ষার ধরন। লেকচার 
দিয়ে কি মানুষকে সত্যনিষ্ঠ, প্রেমিক ও 

জিতেন্দ্রিয় করা যায়? ঈশ্বরৃতত্ব কি অঙ্কশাস্ত, 
না ইতিহাস, যে পরকে বুঝানো যায় উপদেশের 
দ্বার? আবহাওয়ায় যদি নির্মলতা থাকে, 

মাহষের চরিত্র আপন! থেকেই নির্মল হয়। 
দক্ষিণেশ্বরের আবহাওয়াতে ছিল ত্যাগ, 

ধর্মসংস্থাপনার্থায়' ৮৯ 

সংযম, পরমতসহিষ্ণতা। ঠাকুরের নিজের 

জীবন ছিল গীতার জীবন্ত ভাষ্য। সেই 
অন্থপম নিষ্ধলঙ্ক শুচিত্তভর জীবনের আলোকে 

কত যে জীবনপ্রদীপ জলে উঠেছিল! 
'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও।' ঠাকুর 

লেকচারে বিশ্বাস করতেন না। মাষ্টার যখন 

বললেন, পৌত্তলিকদের বুঝিয়ে দেওয়৷ উচিত 
যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, তখন বিরক্ত হয়ে 
তিনি বলেছিলেন, “তোমাদের কলকাতার 

লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়! 

আর বুঝিয়ে দেওয়]!” ধর্ম তো ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ 
অনুভূতিতে । এই অস্থভূতির স্বর্গলোকে কেউ 
কি কাউকে লেকচারের দ্বার! প্রবেশ করিয়ে 
দিতে পারে? নিজে যদ্দি নির্জনে সাধনের 

দ্বারা তাকে পাই তো পাবো । কেউ কাউকে 
লেকচার বা কানে মন্ত্র দিয়ে ঈশ্বর পাইয়ে দ্বিতে 

পারে না! ঠাকুর বলতেন, “ভালে! বালাই, 
মাছ ধ'রে হাতে তুলে দাও! বলতেন, 

“ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি টুপ ক'রে 
বসে থাকবেন !? হুইটম্যানের সেই অমর 

লাইনছুইটির কথ! মনে পড়ে যায়__ 
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ঠাকুর বলতেন, “গুরু, বাবা! ও কর্তা, এই তিন 
কথায় আমার গায়ে কাট? বেঁধে ।' আচার্ধগিরি 

করাকে তিনি বক্রনয়নেই দেখতেন | 
কিন্ত কি কথা বলতে গিয়ে অন্ত প্রসঙ্গে 

এসে গিয়েছি! বলছিলাম, তার শিক্ষার 

ধরনের কথা! তিনি জানতেন, স্বাধীনতা 

সমস্ত কল্যাণের শর্ত, স্বাধীনতা সমস্ত কল্যাণের 

উৎস। গুরুর আসনে বসবার যোগ্য 

একমাত্র তিনিই, যিনি স্বাধীনতার আদর্শে 

মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। ঠাকুর বিশ্বাস করতেন 
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অধিকারী-ভেদে, বিশ্বাস করতেন ব্যক্ষি- 

স্বাতম্তযে, বিশ্বাস করতেন স্ষ্টির বিচিত্রতায়, 
বিশ্বাস করতেন, “নানা রকম পুঁজ! ঈশ্বরই 
আয়োজন করছেন ।' তিনি বলতেন, “আমি 

যার যা ভাব, তার সেই ভাৰ রক্ষা করি। 
বৈষ্ণবকে বৈষবের ভাবটাই রাখতে বলি, 

শাক্তকে শাক্ের ভাব।, বিজয়ের শাশুড়ী 
যখন তাকে বললে, “তুমি বলরামদের ব'লে 

দাও না, সাকার পূজোর কি দরকার? তখন 
সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর শুনিয়ে দিলেন, “অমন কথা! 

আমিই বা বলতে যাবো কেন--আর তারাই 

বা শুনবে কেন? 

স্বাধীনতার প্রতি এই জ্বলন্ত অনুরাগ ছিল 

বলেই যারা তার কাছে এসেছিল, তাদের 
স্বকীয়তাকে কখনও তিনি ক্ষু্ করবার চেষ্টা 

করেননি । যাঁর যা ভাব, তার সেই ভাবকে 

তিনি রক্ষা ক'রে চলতেন। একটা বিশেষ 

মতবাদ যদ্দি সকলের উপরে চাপাবার 

চেঈগা করতেন, তবে ছেলেদের কখনই তিনি 

ধ'রে রাখতে পারতেন না। আর তিনি 

শিষ্যদের সাবধান কবে দিষেছিলেন, তার 

নামে যেন আর একটি নৃতন সম্প্রদায় গজিয়ে 
না ওঠে। 
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(সি. )। বিবেকানন্দকেই তিনি বিবেকানন্দ 

ক'রে তৈরী করলেন, গিরিশ ঘোষকে 

কখনও বিবেকানন্দ করবার চেষ্টা করেননি; 

যোগানন্দ অথব। ব্রপ্ধানন্দকেও নয়। খ্যাতনাম। 

ফরাসী সাহিত্যিক রোমা রলী ঠাকুরের জীবন- 
চরিতে ঠিকই লিখেছেন £ 
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বিবেকানন্দ আর ব্রহ্গানন্দ তে! একই ধাতুতে 
তৈরী ছিলেন না। একজন ছিলেন ব্রোঞ্জের 
মতো কঠিন এবং আর একজন মোমের মতোই 
নরম। দুইজনকে এক রকম ক'রে তৈরী 

করতে গেলে সব গড় বড়, হয়ে যেত। এমার্সন 

অন্গকরণকে “আত্মহত্য। বলেছেন। আমর 

যখন নিজেকে আর একজনের মতো ক'রে 

তৈরী করতে যাই, তখন কি নিজেকে হত্যা 

করিনে ?: তুমি তুমিই, আর আমি চিরকালের 
জন্যে আমিই। তুমি আমার থেকে স্বতন্ত্র 
বলেই তো! তোমাকে আরও ভালোবাসি, 
আরও সম্মান করি। তুমি আমার নকল হ'লে 

এই পৃথিবী কি অত্যন্ত একঘেয়ে লাগতো। ন11 
সেই নকল করার চেষ্টায় তোমার জীবন কি 

অবগুস্তিত হয়ে থাকতো! না? ঈশ্বর আমাকে 
তার যে বিশেষ উদ্দেশ্বটি সফল করবার জন্তে 

তৈরী করেছেন, তোমাকেও যদি সেই একই 
উদ্দেশ্য সাধনের জঙ্ত তৈরী করতেন, তবে 
তোমাকে আমাকে এমন আলাদ। আলাদ! 

ক'রে স্ষ্টি করবার কি কোন প্রয়োজন ছিল? 

যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ঠাকুরের 

মত্যধামে আবির্ভাব, তা পূর্ণ হবার জন্তে 
দরকার ছিল সংঘশক্তির। তার আধ্যাত্বিক 

সংগ্রামের পর সংগ্রাম” ঈশ্বরের মাধূর্যআোতে 
ভেসে যাওয়ার আনন্দের সেই অনির্বচনীয় 

অন্ুষ্ভূতিঃ সেই বিচিত্র পথে পরমসত্যের 

উপলব্ধি-এগুলি কেবল তীর ব্যক্তিগত সম্পদ 

হয়ে থাকলে পৃথিবীর কি লাভ হ'ত? তিনি 

এসেছিলেন সমস্ত মাহষের জন্তঠে-- একার 

মুক্তির জন্তে নয়। সব ধর্মই যে সত্য, ঈশ্বরকে 
নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাকে পাওয়া 

যায়, আবার সাকার ব'লে বিশ্বাম থাকলেও 

তাকে পাওয়া যায়, যিছরির রুটি সিধে করেই 

থাও আর আড় করেই খাও, মিষ্ট লাগবে 
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এই মহাসত্যকে বিশ্বের কাছে উদ্বাটিত 
করবার জন্তেই না রামকৃঞ্জ-অবতার ! আর 

সেই জন্তেই ঈশ্বরকে নানাভাবে উপলব্ধির 

বিচিত্র সাধনায় তার ব্রতী হবার রহস্য ! তাই 
ভৈরবী ব্রাঙ্গণীর কথায় তোতাপুরীকে ছাড়লেন 

না! অদ্বৈতবাদের পথে গিয়ে নির্বিকল্প 
সমাধি লাভ করলেন। বিশ্বাস আসে 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে । সব ধর্মই সত্য-_ 

এ-কথ! এমন জোরের সঙ্গে তার বলবার শক্তি 

এসেছিল কোথা থেকে? এই শক্তি এসেছিল 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত! থেকে । তিনি বলেছিলেন, 

'আমি সব রকম করেছি-_সব পথই মানি।' 

আগে করীঃ তবে মানার কথ! আসে। আগে 

অভিজ্ঞতা, পরে বিশ্বাম। আর এই অভিজ্ঞতা- 

লাভের জন্তে কী সংগ্রামই ন1 তাঁকে করতে 

হয়েছিল! নিরাকার ব্রদ্মের মধ্যে কিছুতেই 

ডুবতে পারছেন না। কেবলই মায়ের রূপ 
হৃদয়পটে ভেসে ভেসে উঠছে। তখন খড়গ দিয়ে 

মাকে মনে মনে সেই ছু-টুকরো! ক'রে ফেলার 

রোমাঞ্চকর ঘটন1! আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ূপের 

উপলব্ধি! অধ্যাত্জগতে মানবাত্মার এই 
দুর্জয় অভিযানের কাহিনী পড়তে পড়তে 

কলম্বসের সমুদ্রযাত্রার কাহিনীকে কি পানসে 

বলে মনে হয়না? 

জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা-গ্রস্থত 

সত্যের কথা তে! জগৎকে শোনাতে হবে। 

শোনাতে হবে, সব ধর্মই সত্য । শুধু দরকার 
ব্যাকুলতা | ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর 

পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই 

ধর্মসংস্বাপনার্থায়' | ৯১ 

যাও--তাকেই পাবে। তাই তো “ওরে, 
তোরা কে কোরীয় আছিস, আয়'_ এই 

ব্যাকুল আহ্বান ! রাতের আকাশকে কাদিয়ে 

সেই যে কান্নাভরা ধ্বনি একদা ছড়িয়ে 
গিয়েছিল দ্রিকু থেকে দরিগম্তরে-_সেই ধ্বনির 

মধ্যে কী যে শক্তি নিহিত ছিল ! মেই শির 

দুর্বার টানে দক্ষিণেশ্বরে একে একে যুবকদের 

আঁগমন, বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সেই যুবশক্তির 
সংগঠন, আর আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে 

ঘরছাড়া সেই সন্যাসীদের আত্মাহুতি কি কাজ 

ক'রে যাচ্ছে ন।1? এই নবযুগে বিজ্ঞানের 

সাধনাকে আশ্রয় ক'রে মান্থষ যখন মানুষের 

অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছে, তখন যদি মাহুষ 

তার প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে 

না পারে, তবে তো এই শারীরিক 

নৈকট্য মহ1 অনর্থের স্ষ্টি করবে। মহাকাশ- 

বিজয়ী মানষের মনে আজ ক্ষমতার দুর্বার 

নেশা । শক্তির এই ছুর্বিনীত অহঙ্কারে 
মান্য যদি ধরাকে সরা জ্ঞান করে, সে 

য্দি প্রতিবেশীর স্ুখ-স্থুবিধা সম্পর্কে সচেতন 

ন] হয়, তবে বাট্রণগড রাসেল ঠিকই বলেছেন £ 
[10181 06051086102 19 609 €18960906 08086 

01 ০2: 801৩ -__অর্থাৎ ক্ষমতার এই নেশ! এ- 

যুগের বৃহত্তম ভয়ের কারণ। ঠাকুরের কে 
তাই প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বীসকে শ্রদ্ধা করবার 

বাণী, আর এই জন্যেই কি রমা রল তাকে 

বলেননি, 03৪ 01106 ৪2] 68 £0109 1০] 
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সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ 
[ পূর্বানবুদ্ধি ] 

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্তনা দাশগুপ্ত 

(৭) বিবেকানন্দের শ্রেণীসংগ্রামবাদ 

ধর্মচিন্তা ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন- 

দর্শনের উপরই বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের 

প্রতিষ্ঠা । 
90199 ০1 6০08176, হলেও ৮10৩ 11019 01 

88119, নয়। বিবেকানন্দও মাঝ্স-এর মতোই 

দার্শনিক ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত করেছেন সমাজের 

ক্রমবিকাশের বিজ্ঞানকে এবং তার দ্বারা একটি 
নুতন সম্পূর্ণ তত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, য| 

হ'ল 

(এঁতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্িকত1) যেমন 
মার্স প্রতিষ্ঠা করেছেন 47186021091-9016700190 

( এতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক 

কিন্তু তা 4০009786101 ০1 1718 

£[7196021081-93019105190  910116021165 

108,6911811810 

জড়বাদ )। 

এক্ষেত্রে মগ্গ্যান-এর গবেষণাকে প্রাধান্ত 

দিয়েছেন, বিবেকানন্দ কোন পক্ষপাতিত্ব ন! 

ক'রে পুরাতাত্বিক ভাষাতাত্তিক ইত্যাদি বিষয়ে 
পৃথিবীর সমগ্র গবেষণা সংগ্রথিত ক'রে গ্রহণ 

করেছেন। বিশেষ কারও নামোল্লেখ তার 

বচনাবলীতে নেই, কিন্তু তার ৯০6১:০০০- 

1081091, ও 8০০101081091) (নৃতাত্তিক ও 

সমাজতাত্বিক ) উক্তিগুলি থেকে আগ্রহশীল 

পাঠক বিশ্লেষণ ক'রে এর প্রমাণ পাবেন। 

এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিকতার ভয়ে এবং প্রবন্ধের 

কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে সে আলোচনা থেকে 

আমর] বিরত হলাম । 

ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে 

বিবেকানন্দও উপনীত হয়েছেন “শ্রেণীসংগ্রাম- 

বাদে । এই বিষয়ে মার্ঝএর সঙ্গে তার 

এবং লক্ষণীয় এই যে, মাক্স 

কিঞ্চিৎ সাদৃশ্ট লক্ষিত হয়। মাক্স এবং তার 

£শ্রেণী-শোষণঠ ও £সমাজ-বিপ্লব সম্পর্কে মত 

প্রায় এক। 

বিবেকানন্দ সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ ক'রে 

সব সমাজে দেখতে পেয়েছেন চারটি মৌলিক 
শ্রেণী। যথা ব্রাঙ্গণ। ক্ষত্রিয়। বৈশ্য ও 

শূদ্র। একের পর এক ইতিহাসে এই চারটি 
শ্রেণীর প্রাধান্ত দেখ। গিয়েছে । সর্বপ্রথম ছিল 

ব্রাঙ্গণ-প্রাধান্তের যুগ। সমাজের গতি 

চক্রাকারে আবর্তিত হয় চারটি শ্রেণীর 
্রমান্বয়-প্রাধান্যে সেই চক্র গঠিত। ব্রাহ্ষণ- 
প্রাধান্তের যুগে “বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে 
বলীয়ান্, দেবগণ তাহার মন্ত্রবলে আহত হইয়া 
পানভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে 

অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। মানব-বলের 

কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অন্থগ্রহ- 
প্রার্থ। তাহাদের কপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য; 
তাহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর।'১ পুরোহিত- 
গণের এই প্রাধান্ত-যার কাছে রাজশকি 
মাথা নত ক'রে রয়েছে। রাজশক্কি কেন মাথ! 

নত ক'রে রয়েছে- তার কারণ বিশ্লেষণ করতে 

গিয়ে স্বামীজী বলছেন, “কখনও বিভীষিকাসস্কুল 

আদেশ, কখনও সদয় মন্ত্রণ1, কখনও কৌশলময় 

নীতিজাল বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়ই 
পুরোহিতকুলের নির্দেশবততা করিয়াছে।' 

তা! শুধু নয়, “সকলের উপর ভয়-_পিতৃপুরুষদের 
নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর 

১ শ্রেণীসংগ্রীমবাদের বিশ্লেষণ 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে 
পাওয়। যায় । 
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অধীন'। এবং “সর্বাপেক্ষা পুরোছিতকুলের 

তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ 

করিতেন ।, বিবেকানন্দের শ্রেণীসংগ্রামবাদের 

দুইটি প্রধান বক্তব্য £ প্রথম--প্রত্যেক যুগে 

কোন না কোন শ্রেণীর প্রাধান্য ; দ্বিতীয় _ 

প্রধান শ্রেণী কর্তৃক প্রজাপুঞ্জের ও অপরাপর 

শ্রেণীর শোষণ। যেমন প্রথম যুগে পুরোহিত- 

প্রাধান্ত এবং রাজন্যবর্গ-সহায়ে পুরোহিত কর্তৃক 
অন্ান্ত শ্রেণীর শোষণ--“বৈশ্মের বাজার খাছ, 
তাহার দুগ্ধবতী গাভী ।” রাজা-প্রজার যে 
সম্পর্ক এ-সময়ে পরিলক্ষিত হয়, তাতে দেখা 

যায় যে “কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের 

মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই। এবং 

এ-সময়ে দেখ! যায় যে, প্রজাশক্তি আপনার 

ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশ্ঙ্খলরূপে প্রকাশ 

করিতেছে । সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের 

এখনও কোন জ্ঞান হয় নাই।” কিন্তু এই 
শোষণ ও সংকীর্ণতা সত্বেও “এ-যুগের মাহাত্্য 

এই যে, এ-সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বাপিত 

হয়-কারণ বুদ্ধি-বলে অপরকে শাসন করতে 

হয় ব'লে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন 
করে. থাকেন।”২ পুরোহিত-শাসনের 

অবসানে ক্ষত্রিযগণ প্রাধান্ অর্জন 

করেন। ভারতে বৌদ্ধপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে 

পুরোহিত-শক্তির ক্ষয়_-ও রাজন্যবর্গের শক্তির 

বিকাশ ঘটেছিল। এই ক্ষেত্রিয়শাসন বড়ই 
নিঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ।' কিন্ত এ-যুগের 
গুণ হ'ল “এ-যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার 

চরমোৎকর্ধ সাধিত হয়ে থাকে। তারপর 

আসে '“বৈশ্বশাসনের যুগ। এর ভেতরে 
ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রুক্তশোষণকারী 

২ পত্রাবলীর ২য় খণ্ডে ৬€নং পত্রে ম্বামীজী এই 
বিভিন্ন ঝুগ্নের 'নুবিধা-অন্বিধার তুলনামূলক আলোচনা 
করেছেন। 

সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ ৯৩ 

ক্ষমতা।' এ-যুগের সুবিধা এই যে, “বৈশ্যকুলের 
সর্বত্র গমনাগমণের ফলে পূর্বোক্ত ছুই যুগের 
পুপ্তীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ 
করে।' “বাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যেমন বিদ্যা! ও 

সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার 
ধনের।” সর্বশেষে স্বামীজীর মতে শূদ্রশাসন 

যুগের আবির্ভাব হবে। তিনি বলছেন, 

“তাহারই পূর্বাভাস পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে 

উদ্দিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল 
ভাবিয়া ব্যাকুল। সোশ্যালিজম্, এনাকিজম্, 
নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের 
অগ্রগামী ধবজ11” (বর্তমান ভারত )। এ-যুগের 
অস্থবিধা এই যে, 'হয়তে] সভ্যতার অবনতি 

ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে 

বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী 
ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে । (পত্রাবলী 

দ্বিতীয় খণ্ড-_৬৫নং গত্র)। 

(৮) সমাজ-বিপ্লব 

স্বামী বিবেকানন্দের মতে শুধু যে পর্যায়ক্রমে 
বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাধান্ত ঘটে তা নয়, তাদের 

মধ্যে সঙ্ঘর্যও চলছে আদিকাল হ'তে । 

ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই নিদারুণ সঙ্ঘর্ষের ইজিত 
রামায়ণে পরশুরামের একুশবার পৃথিবীকে 
নিঃক্ষত্রিয় করবার কাহিনীর মধ্যে নিহিত 

আছে। বৌদ্বপ্লাবন-কালেও ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের 

মধ্যে এই সঙ্ঘর্ষের ইতিবৃত্ত পাঁওয়! যায়। বৌদ্ধ 
যুগের অবসানে রাজশক্তি ও পুরোহিত-শক্তি 

হাত মিলিয়ে চলেছে- শৃদ্র ও প্রজাপুগ্তজের সঙ্গে 

সত্ঘর্ষ। এই শ্রেণী-সজ্ঘর্ধ কোন কালে লোক" 
ক্ষয়কারী বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল। ( বর্তমান- 

ভারত) | 

শদ্র-যুগের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা আমরা 

পূর্বেই দেখেছি। তিনি স্পষ্টতঃ বলেছেন 
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পরবর্তী বিপ্লব রাশিয়া কিংবা চীনে । তার 
এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হ'ল “ইতিহাসের সাক্ষ্য এই 
যে'*""""সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের 

সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের উপর সমাজের 

প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।' 

(বর্তমান ভারত )। স্বামীজীর মতে ভারতে 

এই বিপ্লব আদিকাল হ'তে ঘটছে, তবে তা! 

এদেশে ধর্মের নামে সাধিত। পপশুমেধ, 

নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্মকাণ্ডের 
প্রাণনিপীড়ক ভাব হইতে সমাঞকে সদাচার ও 

জ্ঞানমাত্রাশয়--জেন এবং অধিকৃত জাতিদ্িগের 

নিধারুণ অত্যাচার হইতে শিয়স্তরস্থ মনৃয্যকুলকে 
বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত? সকল 
ধর্মান্দোলনের মধ্যে এই সমাজ-বিপ্লব ও রাজ- 

নৈতিক উদ্দেশ্য বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন 

[ ৬৫তম বর্ষ-২য় সংখ্যা 

এবং একে তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দাও 

করেছিলেন । হয়তো! তার এ-সম্পর্কে উক্তি 

নাস্তিকতা-প্রিয় সমাজতন্ত্ববাদীদের উৎসাহিত 

করবে। তিনি বলেছেন, “অর্থহীন শব্দনিচয়ের 

উচ্চারণে যদি সর্বকামন! সিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে 
কে আর বাসনা-তৃপ্ডির জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকার- 
কে অবলম্ধন করিবে? কিন্ত তার এ উক্তির 

উদ্দেশ্য শ্রেণী সংগ্রামের প্রকৃত রূপটি উদঘাটন 

করা, প্রকৃত ধর্ষকে অস্বীকার কর! ব! নিন্দা 

কর। নয়। তার “শ্রেণী-সংগ্রামবাদ' সম্পর্কে 

শেষ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্পূর্ণ। প্রজাপুঞ্জের 
ব। সাধারণের যে শক্তি, তাই প্রকৃত সামাজিক 

শক্তির আধার! যে শ্রেণী এই শক্তির সঙ্গে 

নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই শক্তিই পরাভূত 

হয়েছে। ( বর্তমান ভারত ) [ ক্রমশঃ] 

গুরু-শিয়্য-নংবাদ 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 

গুরু বললেন, যাঁ ন! মার কাছে, 

চেয়ে নে যা চাইবার ; 
অর্থ, বিভব, যা চাইবি পাবি, 

তাই দেবে মা আমার। 

দারুণ অভাব, অন্ন জোটে ন।, 

গৃহে সবে উপবাসী, 

গুরুর আদেশে মা'র সম্মুখে 

| দাড়ালে] শিষ্য আসি' | 

মায়ের সকাশে জানাবে অভাব, 

এই ছিল মনে তার, 

সব গোলমাল হয়ে গেল যবে 

দাড়াল সমুখে মা*র। 

কী যে চাই তার, সব ভুলে গেল 

চেয়ে মা'র যুখ পানৈ; 

* জীরামকুকণ ও নরেন্ত্রনাথের কথোপকথন অবলম্বনে । 

শুদ্ধা ভক্তি দাও মাগো দাও, 

কে শেখালো৷ কে তা জানে ! 

ব'লে জোড়কর, “দাও মা বিবেক, 

দাও গে! বিরাগ দাও, 

আর কিছু মাগে| চাই না, আমায় 

ও চরণে তুলে নাও। 

ফিরে এলে গুরু জিজ্ঞাসে তারে, 

£চেয়েছিস্ ঠিক মতো? 
পারিনি বিশ্বজননীর কাছে 

চাইতে তুচ্ছ যত ; 
চেয়েছি ভক্তি, জ্ঞান বৈরাগ"-_ 

গরু প্রসন্ন-মন ? 

শিষ্য তাহার যোগ্য শিষ্য, 
আশঙ্ক। অকারণ ।* 



স্বামীজীর বাণী 
শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 

স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মশতবাধিকী 
আমরা পালন করছি । তার তিরোধানের 

পর প্রায় ৬০ বৎসর ধরে এই শুভ জন্মদিনে 

আমর তাকে স্মরণ ক'বে এসেছি । তার কথা 

ও উপদেশ আলোচন! করেছি। যত দিন যাচ্ছে, 

ততই ক্রমশঃ যুগাবতার রামকৃষ্ণের বাণী_য! 

প্রচার করবার জন্ঠ স্বামীজীর আবির্ভাব, তা 

জগতে বহু নরুমারী ক্রমশঃ গ্রহণ করছে 

_আমরা চোখের সামনে দেখছি । বিগত 

একশত বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে আজ স্বামীজীর 

বাণী এই বৎসরবাগী ও পৃথিবীব্যাপী 

শতবাধিক উৎসবের মাধ্যমে আরও নানা- 

ক্ষেত্রে সঞ্চারিত ও ব্যাপ্ত হয়ে পড়ুক ভারতের ' 

কল্যাণে ও বিশ্বের কল্যাণে--তাই আমাদের 

আশ! ও আকাজ্কা। স্বামীজী নিজেই ব'লে 

গেছেন, “যা দিয়ে গেলুম, তা দেড় হাজার 

বছরের খোরাক ।” সুতরাং কত শতবাধিকীর 

প্রয়োজন হবে-জগৎকে তার বাণী গ্রহণ 

করতে! তার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমাদের মতো 

সামান্ত মানৃষের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। 

স্বতরাং তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় ও ভগবৎসত্তা 

উপলক্ধি-কর বিরাট মনে নানাবিষয়ে যে-সব 

উপদেশ*মাল ও কার্ধকলাপ রেখে গেছেন, 

সেগুলি আজ স্মরণীয় ও পালনশীয়। 

স্বামীজী কি ও কে, এবং যুগাবতার রামকফ 
কি ও কে-এ প্রশ্নের উত্তর রামকৃষ্ণ" 

বিবেকানন্দ সাহিত্যে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। 

ছ-জনেই ছু-জনকে যাচাই ক'রে নিয়েছেন। 

বোল বছরের তরুণ ছাত্র নরেন--পাশ্চাত্য-দর্শন 

ও প্রাচ্যদর্শন পড়ে তার মনে বিরাটু জিজ্ঞাস! 

জেগেছে_-ভগবান কে; কি, কোথায়? ছুটলেন 

নৌকাবক্ষে ধ্যানরত মহরি দেবেন্্রনাথের 
কাছে। “আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন? 

- প্রশ্ন করলেন। মহধি তার তেজোদীপ্ চক্ষু 
দেখে তাকে বললেন, “তুমি জানবে তাকে ।” 

সন্তষ্ট হলেন না, ফিরে এলেন নরেন্ত্র। শুনলেন 

দক্ষিণেশ্বরে এক পাগল! বামুন নাকি ভবতারিণী 

কালীর পৃজা করে, তার সঙ্গে কথা কয়, 
ভগবানের নাম করতে করতে সমাধিস্ত হয়। 
চুটলেন সেই দেবমানৰ-দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে | 
তার আগে ব্রাঙ্মসম়াজে ঘুরেছেন মহায়! কেশব- 

চন্দ্র সেন ও বিজয়কষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে। মনের 
ক্ষুধা মেটেনি। মনোরাজ্যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। 

এমন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলন হ'ল 

নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ রামরুষ্জের। প্রথম 
দর্শনেই আনন্দাশ্র বিসর্জন ক'রে হাত জোড় 

ক'রে বললেন, “এতদিন পরে আসতে হয়? 

আমি তোর জন্তে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় আছি-_- 
ত!কি একবার ভাবতে নেই? পরক্ষণেই দর- 

বিগলিতধারে হাত জোড় ক'রে বললেন, 

জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন খষি 
নররূপী নারায়ণ, জীবের ছুর্গতি দূর করতে 
পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।' নরেন্দ্র অবাক্ 
এই অদ্ভূত আচরণে, ভাবলেন_এ কাকে 

দেখতে এসেছি-_-এ তো একেবারে উন্মাদ!” 

ভগবানকে দেখা যায় কিন1--এ প্রশ্নের উত্তরে 

ঠাকুর বললেন, “হ।াগো। তাকে দেখ! যায়। 
তোমাদের যেন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে কথ! 

বলছি, ঈশ্বরকেও তেমনি দেখ যায়, তার সঙ্গে 

কথ। কওয়। যায়।' 
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বাড়ি ফিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভুলতে পারেন 
না। দিনরাত সর্বক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা 

তাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। অনেক চিন্তায় 
চঞ্চল হয়ে একদিন একাকী দক্ষিণেশ্বরে 

ছুটলেন। শ্রীরামকৃষ্ষ যেন তার আগমন 

প্রতীক্ষা করছিলেন। আনন্দে অধীর হয়ে 
“এসেছিস' ব'লে হাত ধরতেই চকিতে ঠাকুরের 
অদ্ভুত ভাবাস্তর হ'ল। 

তার পরের ঘটনা! নরেন্দ্রনাথ নিজেই 
বিবৃত করেছেন £ "এ স্পর্শমাত্রই মুহূর্তে 

আমার এক অপূর্ব অন্ভূতি হ'ল। চোখ চেয়ে 
আছি, দেখলুম--দেওয়াল-সয়েত সব জিনিস- 

পত্র বেগে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে ।” 

নরেক্ের দের উপর প্রচণ্ড আঘাত 

পড়ল, এঁশী শক্তির কাছে তিনি কতট! অসহায় 

শিশু! তথাপি তিনি বিশ্লেষকের মন নিয়ে 

ভাল ক'রে বুঝতে চান। এইবূপ পরম্পর 
যাচাই করার কাঙ্জই কিছুদিন ধরে চ'লল। 

যত দিন যায়, নরেন ভাবেন, রামকৃষ্জচ বিশেষ 

শক্তিশালী মহাপুরুষ--দেবমানব | দিনের পর 

দিন নান! প্রসঙ্গে নরেনকে ঠাকুর প্রস্তুত 
করেছিলেন তার যুগধর্ম-প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ 
যন্ত্রনধপে | আীরামকঞ্চ বলেছিলেন, 'নরেন 

লোকশিক্ষ! দেবে । আরও একদিন নরেনকে 

ল্পর্শ ক'রে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। নরেনের 
চোখের সামনে থেকে সরে গেল একখানি 

পর্দা । তিনি সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করতে লাগলেন । 

ঠাকুরের আধ্যাত্বিক শক্তি বিদ্রোহী নরেনকে 

বশীভূত ক'রল। তিনি ক্রমে ক্রমে 
শ্রীরামকৃঞ্জকে পথপ্রদর্শক গুরু ব'লে মেনে 
নিলেন। কিন্তু তথাপি ভগবান ব'লে স্থির 

বিশ্বাস হয়নি। 

আরামকষ্চ মহাপ্রস্থানের জন্তে প্রস্তৃত 

হচ্ছেন। দারুণ রোগযন্ত্রণায় কাতর 

[৬৫তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

জীরবামকৃষ্জা এ অবস্থায় পাশে বসে নরেনের 

মনে হ'ল, “এখন যদি তিনি বলতে পারেন-- 

তিনি অবতার, তবে বিশ্বাস করি ।' আশ্র্য-- 

নরেনের মনে এ চিন্তা উদ্দিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ঠাকুর ভাকে সহজ কঠে বললেন, “এখনও 
অবিশ্বাস_সত্যি বলছি_যে রাম, যে কৃষ্ণ 

সেই ইদানীং একাধারে রামকৃষ্ণ । বজাহতের 
মতো স্তম্ভিত হলেন নরেন্দ্রনাথ। পার্কে 

যন্ত্র ক'রে বিশ্বরূপ দেখিয়ে যেমন শ্রীকষ্জ তার 

ধর্ম-সংস্থাপন কার্য সুসম্পন্ন করেছিলেন; 

তেমনি বিবেকানন্দকে যন্ত্র করেই শ্রীরামকৃ 

তার যুগবাণী উপস্থাপিত করেছিলেন জগতের 

সামনে । 

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তিনটি বিশেষ বাণী 
দিয়ে গেছেন জগৎকে তার আচরণে ও 

উপদেশে | প্রথম-শিবজ্ঞানে জীবসেবা। 

দ্বিতীয়--ধর্মসমন্বয় বা1 যত মত তত পথ। 

তৃতীয়-নারীতে মাতৃবৃদ্ধি। “আপনি 

আচরি ধর্শ অপরে শিখায়। তিনি নিজে 

সকল ধর্ম পালন ক'রে প্রত্যক্ষ করেছেন-__ 

ধর্পথ । অব ধর্মেরই লক্ষ্য এক-_গন্তব্যস্থান 
এক। ভগবানকে উপলদ্ধি করাই ধর্ম। নিজের 
সহধন্সিণী সারদাদেবীর সঙ্গে দিব্য স্ব স্বাপন 

ক'রে তাকে যোড়শীরূপে পূজা! ক'রে সাধক- 
জীবনের উচ্চতম স্তরে পৌছবার শিক্ষ! দরিয়ে 
সকল নারীর মধ্যে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিয়ে 

গেছেন। এ দুইটি বিষয়ে এবং “শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা'র মর্মকথা জগদ্ৃবাপীকে শোনাবার 

ও বিশ্বকল্যাণে প্রচার করবার ভার দেবার 

জন্ত ঠাকুর প্রিয় শিশ্ব এবং যোগ্/পাত্র নরেন্দ্র 

নাথকে প্রস্তুত করেছিলেন । 

একদিন ঈশ্বরের কথা-প্রসঙ্গে ভক্তদের 

মধ্যে যখন বৈষ্ণব ধর্মের “নামে রুচি, জীবে 

দয়া, রৈষ্ব-পৃজন” বিষয়ে আলোচন| হচ্ছে, 



ফাস্তন। ১৩৩৯ ] 

হঠাৎ সর্বজীবে দয়া বলতে বলতে ঠাকুর 

সমাধিস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হয়ে 

তিনি আপন মনেই বলছেন, “জীবে দয়া! 
জীবে দয়া! কাটাণুকীট তুই, জীবকে দয়] 
করবার তুই কে? নানা, জীবে দয়া 
নয়। শিবজ্ঞানে জীবসেব1 |, এ-কথ! সেদিন 

সকলেই শুনেছিলেন। নরেন্ত্রনাথ বেরিয়ে এসে 
সকলকে বললেন, কি অদ্ভুত আলোকই আজ 
ঠাকুরের কথায় পেলুম। ঠাকুর ভাবাবেশে 
যা বললেন, তাতে বোঝ! গেল বনের 

বেদাস্তকে ঘরে আনা যায় মাহুষ যা! 

করছেঃ তা সবই করুক, তাতে ক্ষতি 

নেই-_-কেবল প্রাণের সঙ্গে এই কথা সর্বাগ্রে 

বিশ্বাস ও ধারণা করলেই হ'ল যে, 
ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তার সম্মুখে 
প্রকাশিত রয়েছেন। শিবজ্ঞানে জীবের 

সেবা করতে করতে শুদ্ধচিত্ব হয়ে সে 

্বল্পকালের মধ্যেই আপনাকেও চিদানন্দময় 

ঈশ্বরের অংশ ও শুদ্ব-বুদ্ধ-ুক্তত্বভাব ব'লে ধারণা 
করতে পারবে। নরেন্দ্রনাথ সেদিন বললেন, 

ভগবান যদি কখন দিন দেন তো 

আজ যা শুনলাম, এই অদ্ভূত সতা সংসারে 
সর্বত্র প্রচার করব; পণ্ডিত মূর্খ, ধনী 

দরিদ্র, ব্রা" চণ্ডাল--সকলকে শুনিয়ে 
মোহিত ক'রব।' 

এই বাণীর মর্মকথ! প্রচার করতেই তিনি 

ঠাকুরের তিরোধানের পর তিন বৎসর পরি- 
ব্রাজক অন্ন্যাসী-ন্ধপে সারা ভারত ভ্রমণ 

করেছেন, সাগর লঙ্ঘন ক'রে সুদুর আমেরিকায় 

চিকাগোর ধর্ষসভায় গিয়েছিলেন--ছয় বৎসর 

ধারে আমেরিকাইংলগ্ডে প্রচার. ক'রে 

বেড়িয়েছেন ভারতের শাশ্বত বাণী: সকল 

মাহ্যই ভগবানের শক্তির প্রকাশ। মাহ 
অনস্ত শক্তির অধিকারী সব মাহৃযই এক। 

দবাবীজীয় বাদী ৯৭ 

করা। 

সকলের ভিতর ্রহ্ষ-চেতন| জাগ্রত করাই 

ছিল--ভার জীবনের ব্রত। বস্তৃতত্ববাদের 

চাপে নিপীড়িত পাশ্চাত্য জগতের শাস্তির 

বৃভূক্ষা! মেটাতে দান ক'রে এসেছেন ভারতের 
অধ্যাত্ববাদ ও বেদাস্তের বাণী এবং পরাধীন 

ভারতের অসংখ্য পাথিব অভাব মেটাবার জন্ত- 
গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানের কল্যাণ-হস্ত। 

বস্ততন্ত্রবাদ ও অধ্যাত্নবার্দের অপূর্ব সমন্বয়ে 

শুধু নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করবার পথই 
প্রশস্ত করেননি, রচন1 করেছেন বিশ্বপ্রেম 

বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশাস্তির বিশাল ভিত্তি। 

এই কার্ষে তার অসংখ্য পত্রাবলী ও অজন্র 
বক্তৃতায়, সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ 

মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠায় এবং তার গঠন- 

মূলক কর্মধারায় নানাবিষয়ে জাতিকে তার 

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় শুধু অন্প্রাণিত ক'রে 

যাননি, তার আদর্শে ভবিষ্যৎ ম্বাধীন 
ভারতের চিত্র ও কর্মপন্থা একে গেছেন-- 

ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে নানাবিষয়ে চিন্তা ও 

কর্মের উপদেশের মাধ্যমে । কর্মের সেবাণী 

শুধু ধর্ম ও বেদাস্তের বাণী নয়_তাতে 
ছিল স্বাধীনতার বাণী, সংগঠনের বাণী, 

দুঃস্থ দলিত প্রপীড়িতদের উদ্ধার ক'রে 

মহ্য্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করার বাণী। আর ছিল 
দেশসেবা ও দ্েশাত্মবোধে উত্বদ্ধ করার 
তুর্ধধবনি। তার ভাষণ ও রচনার মধ্যে একটি 
বলিষ্ঠ সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে-“অভী হও, 
নির্ভাক হও। বীর হও।' 

* ১৭ই জামুআরি যেলুড় মঠে ও মহাজাতি সানে 

বন়্তার সায়মর্ম অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ । 



ীমন্হাপ্রভ-কত “শিক্ষাষ্টকে'র বূপায়ণ 
[গত কান্তিক সংখ্যার পর ] 

শ্রীমতী ম্বধা সেন 

যিনি অঙ্টা তিনিই স্ট্টি-আবার তিনি 

তদতিরিক্ত, যিনি রূপকার তিনিই ব্ূপ-_ 
আবার অন্ধপ, অবিচিন্ত্য এই ভেদাভেদ তত্ব, 

এই পুরুষোত্বমের লীল| ছুরবগাহ, মনবুদ্ধির 

অগোচর এই অমূর্ত বন্ধের মূর্ত প্রকাশ! 
মহাপ্রভু জীবনশিল্পী; কত কঠিন পাষাণসম 

জীবনে আমিয়াছেন ন্বুষমা ও সৌকুমার্য, কত 
বিচিত্র বর্ণে ও রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন এক 

একটি চিত্র, কত কথায় আর কত সুরে রচন] 

করিয়াছেন একটি অথণ্ড সঙ্গীত) সেই সঙ্গীত 
ধরণীর সীমা লঙ্ঘন করিয়! চলিয়াছে অসীম 

অনস্তলোকে, কাহার যেন চরণ ছুঁইবার 

আশায়! যিনি সাধক, যিনি রসবেত্াা_-তিনিই 

অন্তরে এই শিল্প ও সঙ্গীতের রস উপলব্ধি 
করিয়] ধন্য হইয়াছেন । 

পথিক বাহির হইয়াছেন পথেঃ সম্মুখে 

দিগন্তবিস্তারী বহু পথরেখা, কিন্ত সমস্ত পথই 
দুর্গম! মহাজনের1 বিভিন্ন পথের নির্দেশ 

রাখিয়া গিয়াছেন, সমস্ত নিশানাই 
অবশেষে পথিককে লইয়া যাইতেছে এক 
লক্ষ্যে_একই তীর্ঘমন্দিরে | 

মহাপ্রভু-প্রদশিত পথের মাঝে মাঝেই 
ছায়াশীতল পাস্থশাল1--লেই পান্থশালায় বিশ্রাম 

করিয়, অনন্ত জীবনের প্রেরণালাভ করিয়া 

পথিক চলিয়াছেন চিন্ময় ব্রজধামের পানে, 

চির প্রেমের তীর্থে | 

ুল্-কুস্থমিত বৃন্দাবন আজ শারদ-পুর্ণিমার 
গলিত-গুভ্র রজত-্ধারায় প্লাবিত, বাতাস 

সুগন্ধবহ, প্রকৃতি পুলকিত! 

'ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্পমল্লিকাঃ | 
বীক্ষ্য রস্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপা শ্রিতঃ ।' 

-্রীমস্তাঃ ১০২৯১ 

_ ফড়ৈস্ব্য-যুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃঃকও শরৎ- 
কালীন বিকশিত মল্লিকা-পুষ্পে স্থশোভিত 

রজনী অবলোকন করিয়া! যোগমায়া৷ অবলম্বনে 

(যেহেতু তিনি আত্মক্রীড়। আত্মারাম ) 
গোপীগণের নিকটে প্রতিশ্রুত ক্রীড়া করিতে 

মনস্থ করিলেন। 

ৃষ্টা কুমুতস্তমখণ্ডমগ্ুলং 
রমাননাভং নবকুগ্কুমারুণমূ। 

বনঞ্চ তৎকোমলগো ভিরঞ্জিতং 

জগৌ কলং বামদবশাং মনোহরম্।' 
_শ্রীমস্তাঃ ১০২৯৩ 

-নবকুঙ্কুমের স্ভায় অরুণবর্ণ অখণ্ড মণ্ডল, 

কুমুদবিকাশশীল রমানন-সদৃশ চন্ত্রকে দর্শন 
করিয়া এবং তাহার কোমল কিরণে সুরঞ্জিত 

বনস্থলী দর্শন করিয়া তিনি সুনয়নাগণের 

মনোহর: অব্যক্ত মধুর গান করিয়াছিলেন__ 
পক্ষান্তরে জগৎচিত্ত আকর্ষণকারী বীজ “কনীং 

উচ্চারণ করিয়াছিলেন । 

পরমকর্ষক শ্রীক্চের সেই গীত শ্রবণ করিয়া 

কষ্ণগৃহীতমানসা পরমসৌভাগ্যশালিনী পরম- 
প্রেমিকা ব্রজ্গোগীগণ প্রত্যেকে স্বতন্তরভাবে 
শ্রীকের নিকট ভ্রত আগমন করিতে 

লাগিলেন। গৃহকর্মরতা কোন গোপী অসমাপ্ত 

গৃহকর্ম ফেলিয়া রাখিয়াই ছুটিয়| চলিলেন, 
পতি বৰ! গুরুজনের সেবানিরতা কোন গোপবধূ 
কর্তব্য ত্যাগ করিয়াই চলিলেন পরমপতির 



ফাস্তন, ১৩৬৯ ] 

উদ্দেশ্টে। প্রসাধনরতা কোন গোপী চরণের 
নুপুর মণিবন্ধে ধারণ করিয়া, অধীর চরণে 
ছুটিস্কা। চলিলেন অজানিত পথে । বহু-প্রতীক্ষিত 

রজনী আজ যদি আমিয়াই থাকে, গশুভলগ্নের 
যদি উদয় হুইয়াই থাকে, আজ তবে আর 

কিসের বাধা, কিসেরই ব! বন্ধন? 
কানের ভিতর দিয় বাঁশরির স্থুর মরমে 

প্রবেশ করিয়। প্রাণ আকুল করিলেও যে গোগী 
গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না পতি 

কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন, নিরুপায় কৃষ্গত-চিস্তা 
সেই গোপী নয়ন নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণের 
ধ্যান করিতে লাগিলেন । 

“ছুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধূতাশুভাঃ 
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাক্লেষনিবু ত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥' 

-্রীমস্তাঃ ১০।২৯1১০ 

--প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহতাপে সেই গোপীর 
সমুদয় অশ্তভ বিনষ্ট হইল এবং ধ্যান- 
যোগে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া 
পরমানদ্দের উদয়ে তাহার সমস্ত পুণ্যও ক্ষীণ 
হইল এবং কৃষ্জগত-চিস্তা হুইয়! ধ্যানে সেই 

পরমাত্াকে প্রাপ্ত হইয়া গোপী “জহুগু ণময়ং 

দেহং সগ্ভঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ' (আমত্তাঃ ১০।২৯।১১) 

সহজেই এই “গুণময়' দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া চিন্ময় দেহে কৃষ্চ-সঙ্গে চিরমিলিতা 

হইলেন। সমাগতা গোপীগণকে নিরীক্ষণ 

করিয়। বাগ.বিদগ্ধ আ্রীকঞ্চ তাহার্দিগকে স্বাগত 

সম্ভাষণ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি 

গোপীগণের কোন্ প্রিয়কার্ধ সাধন করিতে 

পারেন? 
গোগীগণের কুশল, ব্রজের কুশলবার্তা 

জিজ্ঞাসা করিয়া বৃন্দাবনের শোভা-সৌন্দর্ষের 
কথা বলিয়। কিছুক্ষণ পরেই পরম-আকাঙ্কিত 
মিলনলগ্নের প্রথম অভ্ুদয়েই পোপীজন- 
মনোহর শ্রীকৃষ্ণ শিষ্ঠুর বাক্যে গোগীগণকে 

জ্মন্মহাপ্রভু-কত “শিক্ষাইকে'র বূপায়ণ ৯৯ 

প্রত্যাখ্যান করিলেন। আর্ধধর্ম, গৃহধর্ম, 

পতিসেবা প্রভৃতির সারবস্বা প্রদর্শন করিয়] 

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোগীগণকে গৃহে ফিরিয়া 

যাইবার জন্য অন্থরোধ, তথা আদেশ করিতে 

লাগিলেন, তখন অপরিসীম বেদন। ও বিস্ময়ে 

গোপীগণের চিত্ত বিচলিত হুইয়| উঠিল, অনাথার 
মতে। ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়! স্ততভিত 
মৃতপ্রায় গোগীগণ দীড়াইয়। রহিলেন। 
আজ বৃন্দাবনে প্রিয়তমের বাঁশরি বাজিয়াছে, 

যে ধ্বনি শুনিবার আশায় কত মধুযামিনীর 
অতন্দ্র প্রহরগুলি বৃথাই কাটিয়া! গিয়াছে, পল 

পল গনিয়৷ দিবস হইয়াছে_দিবস গনিতে 
গণিতে মাস, মাস গনিতে গনিতে বতমর পার 

হইয়া গিয়াছে, তবুও যমুনা-পুলিনে বাঁশরি 
বাজে নাই, আজ যদি সেই ঘর-ছাড়ানে। বশী 

বাজিয়া প্রাণ আকুল করিলই, তবে আবার 
সেই ঘরে ফিরিব কেমন করিয়া? অশ্রসজল 

নয়নে গোপীগণ বলিলেন, “ওগে! নিষ্ঠুর দয়িত ! 
যেশোতোধারা আপন উৎসমুখ ত্যাগ করিয়া 

দুর্বার বেগে ছুটিয়া আমিয়াছে সাগরসঙ্গমে, 
সে আবার কেমন করিয়া ফিরিয়! যাইবে 
গিরিগওহার বন্ধনে, তাহার উৎসমুখে ?” 

তোমার এই বংশীধ্বনি তো! শুধু আমাদেরই 
আকর্ষণ করিয়া আনে নাই, তুমি কি দেখিতে 
পাও না, এই ধ্বনি শুনিয়া আজ “দরবহি 

দারু মুগ্তরেণব পল্লব, যমুনা! বহত উজ্জান' কঠিন 
শিলা দ্রব হইয়া সরধাধারা নির্গত হইতেছে, 
শুফ তরু মঞ্জবিত হইতেছে, যমুনা উজান 

বহিতেছে, কৃষ্$সার মুগের বক্ষ ত্যাগ 

করিয়া! মুগী তোমার মুখকমল দর্শনের আশায় 
ছুটিয়। আদিতেছে, বৃক্ষরাজি পুলকাবলী ধারণ 
করিয়াছে, তাহাদের রোমাঞ্চিত দেহ হইতে 
মধুক্ষরণ হইতেছে, আকাশ বাতাস আজ মধুময় 
শা মধুবাতা খতারতে মধু রতি সিদ্ধবঃ1', . . 
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বাশীর স্বরে অপহৃতচিত্বা মুগ্ধা বিবশা 
আমাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া এখন 

তুমি আমাদের প্রত্যাখ্যান করিতেছ-হে 

কপট ! ইহাই কি তোমার ধর্ম? 
শুধু আমাদের ধর্ম উপদেশ দিয় তুমি আর 

কি করিবে? তোমার এই বাঁশীর সুরে 
“সতী ছাড়ে নিজ পতি'-তাহা! কি তুমি 
নিজেই জানো না? তুমিই তে৷ পতির পতি-- 
পরম পতি, তোমাকে ছাড়িয়া আবার কোন্ 

পতির কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য তুমি 
আমাদের বলিতেছ? 

ব্হ্ষবাদিনী জ্ঞানদীপ্তা মৈত্রেয়ী যেমন 

বলিয়াছিলেন, “যেনাহং নামৃতা শাম কিমহং 
তেন কুর্যাম্--গৃহবালিনী গ্রাম্য গোপললনাগণ 

গলদশ্রনয়নে তাহাই জানাইতে চাহিলেন 

অন্তরের আকুল ভাষায়! ব্রহ্মবিদ্যা তাহাদের 

' হয়তে। জান1 ছিল না, কিন্ত অন্তরে ছিল সর্বস্ব- 
সমর্পণ-করা, সর্বগ্রামী প্রেম ! বৃশ্বাবনের সেই 

অহৈতুকী নিষ্কাম প্রেমের সৌগন্ধে মাধূর্যে 
আপনাকে হারাইয়াছিলেন শ্রীকষ্ক-_নিওণএ 

নিরাস পূর্ণ ব্রহ্ম? 

ব্রঙ্মজ খষি যাজ্জবন্থ্য একদিন গভীর উদাত্ত 

স্বরে ব্রহ্ববাদিনী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ 

দিয়াছিলেন £ 

ন বা! অরে পত্যুঃ কামায় পতি; প্রিয়! 
ভবত্যান্ননত্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ।**' 
ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং 
ভবত্যাত্্নত্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। 

আল্া ব। অবে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে! মন্তব্যো 
নিদিধ্যাসি তবে মৈত্রেষ্যাত্নে! ব! অরে দর্শনেন 
শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেদং সর্বং বিদিতম্। 

হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, পতির জন্যই যে পতি 

প্রিয় হন, তাহ! নহে) আত্মার জন্যই পতি প্রিয় 

হন। সর্ব বস্তুর জন্যই যে সর্ব বন্ত প্রিয় হয়, 

তাহা নহে? আত্বার জন্তই সর্ববন্ত শ্রিয় হয়। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ-২য় সংখ্যা 

অতএব হে মৈত্রেয়ী, আত্মাই দ্রষ্টব্য, 
শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। 

হে প্রিয়ে, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বার! 

আত্মার দর্শন হইলেই এই সমস্ত বিদিত হয়। 

দীর্থকালের মনন নিদ্িধ্যাসন ও বংশীধবনি 

শ্রবণ' এবং সমস্ত মনপ্রাণ ভরিয়া কেবল 
শ্রীকফের ধ্যান দ্বারা আজ গোগীগণও সেই 
“একমেবাদ্িতীয়ম* পরমাত্বার দর্শন লাভ 
করিলেন, তাই আর কুল শীল মান ও গৃহ- 
ধর্মের কোন সার্থকতাই তাহারা খুঁজিয়৷ 
পাইলেন না, পরমপতির সন্ধান পাইয়। আজ 
আর পতিনাষধারী দেহসর্বস্ব মানুমের কোন 

প্রয়োজনই তাহাদের কাছে রহিল ন|। 
ভক্ত ভগবানের মিলন, কিন্ত তাহ! 

কি এতই সহজলভ্য 1? ছুঃখের নিকব 

কষ্টিপাথরে স্ুবর্ণছ্যতির পরীক্ষা না! করিয়া 
জন্ুরী কি সহজেই স্বর্ণ গ্রহণ করেন? 

শুদ্ধ গোপীপ্রেমের মাধূর্ষে শ্রীক্জ আনন্দিত 
হইলেন। শ্রীকৃষ$ আপনার হ্লাদিনী শক্তির 
সঙ্গে সহর্ষে মিলিত হুইলেন। অযৃতলোক 
হইতে দ্ুরধ্বমি নামিয়া স্বাসিয় বজের আকাশ- 

বাতাস পূর্ণ করিয়া তুলিল, গগনের চাদ 
আজ মত্যের কোটি চাদের জ্যোৎক্সাধাবায় 

আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। 
পরমানন্দে মধুর সঙ্গীতধারায় বনস্থলী 

প্লাবিত করিয়! প্রীকৃষ্জ গোপীগণের সঙ্গে যখন 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের মনে 

“অহং"এর উদয় হইল, ভাবিলেন জগতে নিশ্চয়ই 
আমরাই শ্রেষ্ঠা, নতুবা বিশ্বপতি আমাদেরই 
পতিক্মপে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করিবেন 

কেন? 

আত্্া পরমাত্্ায় মিলিত হইয়াছেন, তথাপি 

যেন এখনও আছে আমিত্বের একটু আভাদ-- 
ভগবাম্ সহস! অস্তহিত হইলেন। 



ফাল্গুন, ১৩৬৯ ] 

ভক্ত ভগবানের লীলা--একজনকে. বাদ 

দিলে অপর অসম্পূর্ণ । গোপীগণ ক্ষুৰ হইলেন, 
লজ্জিত হইলেন। এইবার আরম হইল 

'আমি'র বিলোপ, তুমি'র অহ্সন্ধান--কোথায় 
পরযগতি, কোথায় তুমি ব্রজনাথ ! দর্শন দীও।' 

বনে বনে কুপ্তে কুপ্তে খুঁজিয়াও যখন কৃষ্ণের 
দর্শন মিলিল না, তখন উন্মার্দিনী গোগীগণ 
পপ্রচ্ছুরাকাশবদত্তরং বহিভূতেষু সন্তং পুরুষং 
বনম্পতীন্* (ভাঃ ১০।৩০৪)-_-যিনি আকাশের 
সায় সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, 

বৃক্ষগণের নিকট সেই পরমপুরুষের কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; হে অশ্বখ, 

হে অশোক, হে কুরুবক! যিনি সপ্রেম হান্ত 

এবং সবিলাস অবলোকন দ্বারা আমাদের যন 

হরণ করিয়া চলিয়া! গিয়াছেন। তোমরা কি 

ত্তাহাকে দেখিয়া! 

বৃক্ষরাজি যখন গোপীগণের ব্যাকুল প্রশ্নের 

কোন উত্তর দিল না, তখন গোপীগণ ভাবিলেন 

_ইহারা পুরুষ জাতি, সুতরাং কৃষ্ণপক্ষ, কাজেই 
ইহার! জানিয়াও হয়তো! কিছুই বলিবে ন', 
তাই আরও অধীর হইয়া নারী পরম পবিত্র 

তুলসীর কাছে গিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন-__ 

'হেতুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিদ্দ- 
চরণপ্রিয়ে, যিনি ভ্রমরগণ সহ সর্বদা তোমাকে 

ধারণ করেন, যিনি তোমার অতিশয় প্রিয়, 

তুমি কি ভাহাকে দর্শন করিয়াছ ?' 

তুলসীও নির্বাক হইয়া রছিলেন, মল্লিক! 
মালতী যুথিক কেহই যখন এই আকুল প্রশ্নের 
কোন জবাব দিলেন না, তখন গোপীগণ 

ভাবিলেন ইহার! কৃষ্ণদাসী' কাজেই কিছুতেই 

প্রভুর কথা বলিবেন না| তখন পৃথিবী, লতা 
গুল্ম, হরিণ-হুবিণী প্রভৃতি চেতন-অচেতন সমস্ত 

পদার্থকেই গোপীগণ কষ্খের কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত কেহই উত্তর দিল ম1। 

জ্রীমম্মহাপ্রভূ-কত “শিক্ষার্টকে'র ক্বপায়ণ ১৩ ১ 

এইবার গোপীদের চিত্তের ব্যাকুলত1 এত 
তীব্র হইল এবং কৃষ্ণ-তন্ময়তা এত প্রগাঢ় হইল 
যে, গোপীগণ প্রত্যেকেই-_- 

“ইত্যন্ত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণাম্বেষণকাতরাঃ। 
লীলা! ভগবতস্তাস্তা হৃহচক্ুস্তদাস্িকাঃ । 

--ভাঃ ১০।৩০।১৪ 

--এইপ্রকার উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে 
করিতে শ্রীকষ্ণান্বেষণ নিমিন্ত এত ব্যাকুল 

হইলেন যে, তদাত্িকা অর্থাৎ ক্চময় হইয়া 
শ্রীকঞ্চের লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন । 

্রঙ্গজ্ঞ যেন্ধপ ব্রহ্গই হইয়া! যান, পরম প্রেমবতী 
গোগীগণও সেইন্ধপ প্রেমাম্পদই হইয়া গেলেন, 

ধ্যান ধ্যাতা ধ্যেয়-রস ও বসিক একীভূত 

হইয়! গেলেন । 

কতক্ষণ এই মহাপ্রেমসমাধির মধ্যেই 
কাটিয়া গেল, কিন্ত সুতীব্র বিরহ-ব্যথার দ্রছনে 

আবার গোপীগণ ব্যুখিতা হইলেন, কিন্ত ক্$- 
দর্শন মিলিল না। অধিকস্ত দেখিতে পাইলেন, 

একমাত্র যে গোপীকে সঙ্গে লইয়া! শরীক 
গোপীগণের মধ্য হইতে অন্তহিত হইয়াঁছিলেন, 
সেই গোগীও কৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্যক্ত] হইয়া 
অধীর কণ্ঠে 

হা! নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ | 

দাস্তান্তে কপণায়া যে সথে দর্শয় সন্নিধিমূ ॥' 
_ভাঃ ১০1৩০1৩৯ 

+-হ] নাথ, হা রমণঃ হে মহাবাহো! কোথায় 

তুমি? হে সখে! আমি অতি দীনা, তোমার 

দাসী, তুমি দেখা দাও" বলিয়া অতি করুণ 
স্বরেরোদন করিতেছেন, তখন গোপীযুথও আর 
ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না, সকলের 

আর্ভক্রদ্দনে ব্রজস্থলীও যেন অশ্রুসিক্ত হইয়া 
উঠিল। গোগীগণ সমস্বরে কৃষ্ণকে ডাকিতে 

লাগিলেন--হে ছুঃখহর | হে ব্রজজন- 

আতিনাশন | তোষার বদন-কযলের রূপস্থধা 



১০২ 

একবার এই কিহ্করীদের পান করাও, আমাদের 
বিরহতপ্ত জীবনে তোমার কথামৃত দ্বারা 

আমাদের সিক্ত কর। হছে নাথ! কেমন 

করিয়া তোমার বিরহ সহ করিব বলো? 

'অটতি যন্তবানহ্কি কাননং 

ত্রটিযুগায়তে ত্বামপশ্ঠতাম্। 
কুটিলকুত্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় 

উদ্দীক্ষতাং পক্মকদ্দৃশাম্ ॥' 
-ভাঃ ১০।৩১।১৫ 

_হে নাথ, দিবসে যখন তুমি কাননে গমন 

কর, তখন তোমার অদর্শনে ক্ষণার্ধকালও 

যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং দরিবাবসানে 
তুমি প্রত্যাগত হইলে তোমার কুষ্চিত কুস্তলাবৃত 

ীমুখ দর্শন করিতে চক্ষুর নিমেষমাত্র ব্যবধানও 

অসহাবোধ হওয়ায় চক্ষুর পক্ম-নির্মাণকারী 

বিধাতাপুরুষ মন্দ (অবিবেচক) বলিয়া 

আমাদের কাছে গণ্য হন__কেন বিধাতাপুরুষ 

তোমার রূপদর্শনের জন্য কোটি নেত্র দিলেন 

নাঁ_দিলেন শুধু ছুই নয়ন_তাহাতে আবার 

নিমেষ দিলেন কেন? 

“কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল ছুই? 

তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুগ্রি । 
-_£ছে কৃষ্ঠ, হে করুণাসিদ্ধু, কৃপা কর) 

তোমার অদর্শন আর হা হইতেছে ন! প্রভু ! 

তোমার অদর্শনকালের প্রতিটি নিমেষ যেন 

আমাদের কাছে যুগের ন্তায় প্রতীয়মান 
হইতেছে নাথ !' 

ব্রকগোগীগণের বিরহের এই ম্বতীব্র 

আর্তিই আজ মহাপ্রভুর অন্তরে আসিয়া 

আঘাত করিল; তাই প্রভু কৃষ্ণের ক্ষণমাত্র 
বিরহে অধীর হুইয় প্রলাপ কহিতে লাগিলেন £ 

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষ প্রাবুষায়িতমূ। 

শৃন্তায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্ববিরহেণ মে॥ 

(শিক্ষা্ইকের ৭ম শ্লোক ) 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ ২য় সংখ্য 

(শ্রীরাধা বলিলেন )£ “গোবিদ্ব-বিরহে আমার 
এক নিমেষ কাল এক যুগের মতো! বিলম্বিত 

হইয়াছে, আমার নয়ন বর্ষাধারার পূর্ণ হইয়াছে, 
সমস্ত জগৎ শৃন্ত বলিয়া বোধ হইতেছে'-_ 
কষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়। 
প্রভু নিজেকে রাধা, রায় রামানন্দকে বিশাখা 

ও স্বরূপ দামোদরকে ললিত! ভাবিয়া 

কাদিতে লাগিলেন ঃ 

“এ সখি! হুমারি ছুখক নাহি ওর 

ই-ভরা বাদর মাহ ভাদর শৃন্ঠ মন্দির মোর! 

ঝম্পি ঘন গরজস্তি সন্ততি 

ভুবন ভরি বরিধস্তিয়] 

কান্ত পাহুন, বিরহ দারুণ! 

সঘন খরশর হস্তিয়। । 

তিষির দ্দিগভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক পাঁতিয়। 

বিছ্যাপতি কহে, ক্যায়সে গৌডায়ৰি 

হরি বিনে দিন বরাতিয়1।' 

(বিগ্ভাপতি ) 

ওরে সখি! কৃষ্ণ বিনা অধন্য এ দ্দিন 

রজনী আমি কেমন করিয়া! কাটাই বল্! 
আমার এ ছুঃখের যে অবধি নাই! এইভাত্র 
মাসের ভরাবাদরে সঘনে মেঘগর্জন হইতেছে, 
ভুবন ভরিয়া গিয়াছে ঘন বরিষণে, এখন 

আমার প্রিয়তম কোথায় 1 আমার বিশ্বভূবন 

যে শূন্য হইয়। গিয়াছে সখি! 
এ দেখ দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে ঘন কৃষ্ণ" 

মেঘে, অথির-বিজ্ুলী চমকিত হইতেছে বার- 
বার, হায়রে অভাগিনী ! হায়রে বিরহিণী! 

এই ভবাবাদরে তুই হরি বিনা কেমন করিয়! 
তোর দিবস-যামিনী কাটাইবি বল্?" 

প্রভুর বাহ্থদশা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া 

গেল, ভক্ত ভাবও সম্পুর্ণ অস্তর্িত হইয়া! 



ফান্ধন, ১৩১৯ ] 

গিয়াছে, এখন ভিতরে বাছিরে শুধুই শ্রীরাধার 
ভাব, শুধুই কৃষ্ণবিরহ ! 

এইবার ব্ূপকার শ্রীমতী রাধারাণী, আপন 

অঙ্গকাস্তি হইতে স্বর্ণঘ্যতি লইয়া বিলেপন 

করিয়াছেন নিকষ কষ্পাথরে, আপন অন্তরের 

ভাব দিয়া গঠন করিয়াছেন বিগ্রহের ব্ধূপ, 

তাই কৃষ্ণ হইয়াছেন রাধারস-জাবিততম্থমন 
গৌর। ইহাই মহাপ্রভুর তত্ব! 

প্রভুর অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ একদিন মাত্র 

ক্ষণিক চপলাদ্যুতির মতে দর্শন করিয়াছিলেন ঃ 
বেসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ।' আর বুঝিয়া- 

ছিলেন স্বর্নপ দামোদর, তাই স্বকৃত করচায় 

লিখিয়! গিয়াছেন £ 

রাধা কৃষ্ঃপ্রণয়বিকৃতিহাণদিনী শক্তিরস্মা- 
দেকান্ধানাবপি ভুবি পুরা! দেহভেদং গতৌ। তৌ। 
চৈতনাখ্যং প্রকটমধূন! তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিতং নৌমি কৃষ্-স্বরূপম্ ॥ 

_েঃ চঃ 

রাধিকা শ্রীকষের প্রণয়বিকারস্ব্ষপা 

(কষ্ণপ্রেমের গাঢ়তম অবস্থা মহাভাবস্বরূপ1 ) 

শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি, (শক্তি ও শক্তিমান 

অভেদ তাই ) তাহারা একাত্ম, কিন্ত একাত্ম- 

্বক্ূপ হইয়াও (লীলামানসে ) অনাদিকাল 

হইতেই তাহারা ছুই দেহ ধারণ করিয়। 
আছেন। এক্ষণে সেই ছুই দেহই একত্র 

'শ্রীচৈতন্ত' নামে প্রকট হইয়াছেন। এই 
রাধাভাব-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণ-স্বরূপ চৈতন্যকে আমি 
নমস্কার করি। 

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই মুষ্টিমেয় 
দুএকজন সাধক ও দ্রষ্টার ধ্যাননেত্রে 
রাধাকষের এই প্রেমের ম্বক্ধপ ধর! 
পড়িয়াছিল। নতুবা! তৎকালীন ভারতে খর্ব 
ব্যতীত মাধূর্ষের ভজন প্রায় কোথাও ছিল 
না. ফড়েশ্ব্ময় গ্রীবিষু ও শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীর 

জীমনহা প্রহ-কত ''শিক্ষাঞ্টকে'র ক্বপায়ণ ১৩৩ 

পুজাই অধিকাংশ বৈষ্ণবের মধ্যেও প্রচলিত 
ছিল। তাহ! ছাড়া শাক্ত, শৈব, বৈষৰ ও 

অদ্বৈতমার্গী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নান! বিকৃতি 
ঢুকিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে কতিপয় সিদ্ধ 

সাধক ছিলেন, তাহাদের আলোয়ার বল! 

হইত। তাহারা ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদ-রূপেই 
ভজন! করিতেন। পরমসাধক দাছু, তপস্থিনী 

মীরাবাঈ প্রভৃতি কয়েকজনও প্রিয়তমরূপেই 
ভগবানকে লাভ করিবার মানসে সংসার, সখ 

সমস্তই বিসর্জন দিয়াছিলেন। 
কিন্ত তথাপি ঠিক ্ রীমতীর ভজনের অন্থরূপ 

তাহ। ছিল না। তাহাদের কৃষ্ণরতি “সমঞ্জস1” 

সমর্থ নহে। কৃষ্ণের জন্য কুল শীল মান 

লজ্জা ধর্ম ত্যাগ করা, এমন কি দেহ পযস্ত 

দান কর। এবং সর্বোপরি কৃষ্জতুখেই সুখী 

হওয়াঁ-এই প্রেমে একমাত্র আ্রীমতীরই 
অধিকার, জগতে অপর.কাহারও তাহ! নাই। 

অন্ঠের কি কথা গোপীপ্রেমের অঙ্থরূপ 

অহৈতুকী প্রেম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেও ছিল না। তাই 
রাসস্থলী হইতে অস্তর্ধানের পর গোগপীগণ খন 
ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন 
কুষ্ তাহাদের সম্মুখে পুনরাবিতূ্ত হইলে 
গোগীগণ তাহার বিন্দুমাত্র দোষও দর্শন 

করিলেন না। কৃষ্ণদর্শন পাইয়া সজলনেত্রা 
গোপীগণ যখন পুলকিতাঙ্গী হইয় শ্রীকৃষ্ণের 
চরণ ধারণ করিয়া বিরহতাপ শীতল করিতে 

লাগিলেন, তখন যেন লজ্জিত হুইয়াই শরীক 
গোপীর্দের বলিলেন £ 

নপারয়েইহং নিরবদ্যসংযুজাং 

স্বসাধুকত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। 
যা মাইভজন্ ছুর্জরগেহশৃঙ্খলা: 

ংবৃশ্চ) তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুন1 ॥ 

-_ভাঃ ১০।৩২২২ 

-হে সুদরীগণ, আমার সহিত যে তোমাদের 



১৪৪ 

এই প্রেম সংযোগ) তাহা! শুদ্ধ, নির্মল এবং 

তোমরা যে দুর্জর গৃহশৃঙ্খল, এঁহিক 

পারত্রিক সুখকর লোক ধর্ম মর্যাদা ছেদন 

করিয়| আমাকে ভজন] করিয়াছ,। আমি অমর- 

গণের আমু পাইলেও তোমাদের সাধুকৃত্যের 
প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব না, অতএব 
তোমাদের সাধুকৃত্যের দ্বারাই তাছার 
প্রত্যুপকার হোক। 

সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 

ভাগারে ও গোপীপ্রেমের অন্ুন্ধপ সম্পদের 

অভাব, তাই দীনাতিদীন হইয়া শ্রীকৃষ্$ 
বলিলেন ; “হে গোপীগণ ! তোমাদের এই 

নিষ্ধাম প্রেষের খণ আমি পরিশোধ করিতে 

পারিলাম না, তাই আমি তোযাদের কাছে 

ধণী হুইয়াই রহিলাম।? 
রসিক ভক্তগণ বলেন, এই খণ শোধ 

করিবার মানসেই রী রাধার ভাব ও 

অঙ্গকাস্তি লইয়া! কলিষুগে শ্রীক্ণ-ঠচৈতন্তরূপে 
এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্ত 

ধাহার। আরও গভীরের বার্ত। জানেন তাহার! 

বলেন £ 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কী্ৃশো বানয়ৈবা- 
্বাস্তো৷ যেনাডভূতমধুরিম! কীদৃশে। বা! মদীয়ঃ | 

উদ্বোধন [৬৫তষ বর্ষ--২র সংখ্যা 

সৌখ্যং চাস্তা! যদহ্বভবতঃ কী্ৃশং বেতি লোভা- 
স্ষ্াবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধো ছরীন্দুঃ ॥ 

_চৈঃ চঃ 

_শ্রীরাধার প্রেমের মিম! কিরূপ, এ প্রেমের 
দ্বারা প্রীমতী আমার যে মাধূর্য আম্বাদন করে, 

তাহাই বা কিন্ূপ এবং এ মাধূর্য আস্বাদন 
করিয়া! প্রীমতী যেআনন্দ ও সুখলাভ করেন, 
তাহাই বা কিরূপ-এই সমস্ত বিষয়ে লুবধ 

হইয়াই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (রাধাভাব-কাস্তি অঙ্গীকার 
করিয়! ) শচীগর্ভ-সিদ্ধৃতে আবিভূতি হইয়াছেন। 

পরম সাধক, মহাকবি চণ্ডীদাস ধ্যানে, 

যেন এইব্ূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাই 
গাহিয়াছেন £ 

“আজু কে গো মুবলী বাজায়, 

এতো কভু নহে শ্যামবায়। 

ইহার গৌরবরণে করে আলো, 
চুড়াটি বাধিয়া কেবা দিল? 

ক ্ঁ ৬৪ 

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে, 

এক্নূপ হইবে কোন্ দেশে?" 

ইহাই যেন গৌর-আবির্ভাবের স্থচন1-_ 
কবির ধ্যানলন্ধ অস্ফুট ইঙ্গিত। (ক্রমশঃ) 



স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ 
ডক্টুর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 

বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, মহানির্বাণের 
অল্প কয়েকদিন পূর্বেই বুদ্ধদেব তাহার 
প্রিয়শিধ্যা আনন্দকে বলিয়াছিলেন, তিশি 

নীগ্রই এই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিবেন। 

আনন্দ অত্যন্ত ব্যথিত হুইয়! বলিলেন, “প্রভু, 

আপনি না] থাকিলে আমাদের কি দশ] হইবে ?' 
বুদ্ধ বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে বার বার 

বলিয়াছি, তোমরা আমার দিকে তাকাইও 

না, আমার বাণী ও উপদেশগুলি পালন 

করিবে । আমার অবর্তমানে আমার বাণীই 

যেন তোমাদ্দিগকে পরিচালিত করে ।” 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবাধিক 
উৎসবে এই পুরাতন কাহিনীই মনে পড়ে। 
তাহার নশ্বর দেহ এ-জগতে নাই, কিন্ত তাহার 
বাণী ও উপদেশ আছে। আমেরিকা যাত্রা 

করিবার পর মাত্র দশ বৎসর তিনি এই 
ধরাধামে ছিলেন। কিন্ত এই সময়ের মধ্যে 

তিনি যাহা! বলিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, তাহা 

বহু গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে । গ্রস্থাবলীর মধ্যে তাহার 

যেঅসংখ্য বাণী ও উপদেশ নিহিত আছে, 

তাহাই বর্তমান যুগে আমাদের পথ নির্দেশ 
করিবে। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমার 

দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ব্যক্তিগত জীবনে 

অথব। দেশে ও সমাজে যে-কোন সঙ্কটের 

অথবা সমন্তার সম্মুখীন হই না কেন, তাহার 

বাণীর মধ্যেই সেই সঙ্কট হইতে মুক্তির পথ 
ও সমন্ার সমাধান, খুঁজিয়া পাইব। শ্রদ্ধা 
ও ভক্তিভবে তাহার বা ও উপদেশ অহ্থধাবন 
করিলে জীবনে খ ও বিপদের দিনে শাস্তির 

পথ খুঁজিয়৷ পাইব ? দেশের ও সমাজের সঙ্কটে 
-ভাহা বত" বড়ই হউক না! কেন--ডাহার 

নির্দেশিত পথে চলিলে আমরা সকল বিপদ 

হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। 

স্বামীজীর বাণী ও উপদেশ অসংখ্য হইলেও 

সবগুলিই কয়েকটি মূল শাশ্বত সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এগুলি নৃতন নহে, প্রাচীন ভারতের 
ধষিরাই এই বাণীর উদ্গাত| | কিন্ত কালক্রমে 
আমরা এই সত্য ভুলিয়। গিয়াছিলাম, 
তাহার ফলে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত 

হইতেছিলাম। স্বামীজী তাহার উদাত্ত 
স্বরে সেই সত্যের বাণী ঘোষণা করিয়! 

আমাদিগকে নবযুগের পথ নির্দেশ করিয়াছেন । 
বজ্গণ্ভীর কে দেশবাপীকে ডাক দিয়া 
বলিয়াছেন, 'ওঠ জাগো" । মুমুহূ্ জাতিকে 
তিনি সম্ত্ীবিত করিয়াছেন। 

এই সত্যগুলির প্রথমট--আধ্যাক্িকত| | 

ইহার অর্থ এই যে, “আমি বলিতে 
এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর দেহকে বুঝায় না, ইহার 
অভ্যন্তরে যে অমর অবিনশ্বর আত্মা আছে, 

তাহাই প্রকৃত 'আমি'। দেহের ক্ষয় ও 
বিনাশ আছে, কিন্ত আত্মা অজর অমর । 

দ্বিতীয় সত্যটি এই যে, আমার এই আত্মা 

সেই পরমাত্বারই অংশ, স্প্রির মূলাধার। 
আমর] অমুতের পুত্রবেদান্তের “সোহহ্ম্: | 

সুতরাং সকল জীবই ভগবানের অংশ-্-সকল 

জীবেই ভগবান আছেন । 

তৃতীয় সত্যটি এই যে, উল্লিখিত ছুইটি সত্য 
কেবল শুনিলেই হইবে না, উপলব্ধি করিতে 

হইবে? জীবনেক্ প্রতি মুহূর্তে-_ প্রতি কার্ষে যেন 

এই উপলব্ধি দ্বার আমরা পরিচালিত হই। 
চতুর্থ সত্যটি এই যে, এইক্সপ উপলদ্ধি 

জন্ত চাই ত্যাগ। ত্যাগ নেতিবাচক বর্ধশমাত্র 
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নয়-ক্ষণস্থায়ী দৈহিক দুখ বর্জন করিয়া 
উচ্চতর স্থায়ী আনন্দ অর্জনের চেষ্টা) সেই 
আনম্ব-রসের সন্ধান পাইপে এঁহিক সকল 

আনন্দই অনার ও তুচ্ছ বলিয়! মনে হইবে। 
ব্যক্তিগত জীবনে এই সত্য-চতুষ্টয়ের 

প্রভাব যে কত বড়, তাহা! ব্যক্তিগত অন্বভূতি 
ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। এ-বিষয়ে 

নিজের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অন্যায়ী চলিতে হইবে । 
তবে জীবনের নান] ক্ষেত্রে ও নান অবস্থায় 

এই সত্য-প্রয়োগের বিভিন্ন পন্থার নির্দেশও 

স্বামীজীর বাণী ও উপদেশের মধ্যে পাওয়া 

যাইবে। দেশের ও সমাজের সম্বন্ধে ম্বামীজী 

যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এ সত্যের উপরই 
প্রতিষ্িত। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্ চাকচিক্যে 

অভিভূত ভারতবাসী যখন নিজের অতীত 

গৌরব তুলিয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আশাহীন উদ্ভমহীন হুইয়| পৃথিবীতে নিজেকে 
ধিক্কত ও দ্বণিত মনে করিয়া তমোগুণে আচ্ছন্ন 

হইয়াছিল, সেই সময় স্বামীজী তাহাদিগকে 
প্রাচীন শাশ্বত সত্যের ৰাণী শুনাইয়াই আত্ম- 

প্রতিষ্ঠ হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন । জগৎ- 

সভায় সেই শাশ্বত বাণীর ঘোষণা দ্বারা তিনি 
যেদিন হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার করিয়া 

বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দিনই 
এই আত্মবিশ্বত হিন্দুজাতির মনে আত্মপ্রত্যয় 

জাগাইয়া তিনি এক নবযুগের স্থচন] 
করিয়াছিলেন । "পাশ্চাত্যের জড় শক্তি অপেক্ষ। 

যে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক শ্রেষ্ট এবং 

ভারতবাসীকে বাঁচিতে হইলে যে পুনরায় সেই 
আধ্যাত্িক শক্তির উদ্বোধন করিতে .হইবে-- 
এই সত্যই তিনি বার বার নানাভাবে ঘোবণ! 

করিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান পুণ্যভূমি 
ভারত না জাগিলে জগতে ধর্মের উন্নতির 

লভাবন1| নাই। আধ্যাত্িকতা হইতেই ত্বদেশ- 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ--২র সংখ্যা 

প্রেমের উদ্তব। পরপদদলিত পরাধীন ভারত- 

বাসীকে আবার উচ্চ আসনে প্রতিষিত করিতে 
হইবে । কিন্ত “ভারতবাপী' বলিতে কেবলমাত্র 

মুদ্মেয় শিক্ষিত লোককে বুঝায় না । এ-দেশের 
কোটি কোটি অশিক্ষিত দরিদ্র অস্ত্যজ ঘ্বণিত 

অবহেলিত অপমানিত নিরন্ন অধিবাসী লইয়াই 
ভারত। ইহার্দিগের মধ্যে দৈহিক মানসিক 
নৈতিক শক্তি জাগাইতে হইবে, তাহার পূর্বে 
ইহাদের অন্ন ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা কর] চাই। 
শাশ্বত সত্য অহ্যায়ী সকলেই আমার ভাই-_ 

বিরাটের অংশ) ম্ুতরাং ইহাদের সেবাই 
ভগবানের সেবা! | এই দরিদ্র-নারায়ণের পুজার 
জন্ত তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন । 

“শিবজ্ঞানে জীবসেবার' অুদু় ভিত্তির উপরই 
স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম প্রতিঠঠিত।, অল্পৃশ্টত৷ 
ও আহ্ৃষঙ্গিক আচার সংস্কার ও অহৃষ্ঠানের 

ফলে ধর্মের মূল সত্য বাদ দিয়! হিন্দু ধর্ম যে 
ভাতের হাড়ির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে-ইহাহ 
তিনি আমাদের চোখে আউ ল দিয়! দেখাইয়- 
ছেন। ইহারই ফলে যে আমরা সর্বনাশ! 
ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি, পুনরায় সেই 
শাশ্বত সত্যের আশ্রয় না লইলে যে এ-জাতির 

উদ্ধার নাই এবং উদ্ধার-লাভের উপায় কি, 

তাহাও স্বামীজী নির্দেশ করিয়াছেন। 
' ৰিভিম্ন ভাষা, ধর্ম-সম্প্রদায় ও প্রাদেশিক 

মনোবৃত্তি আমাদের একজাতি-গঠনের প্রধান 

অস্তরায়-ইহ1! উপলব্ধি করিয়া আমাদের 
নেতাগণ এক্য-সাধনের পথ খুঁজিয়া 

বেড়াইতেছেন। এ*বিবয়েও স্বামীজীর প্পঃ 
নির্দেশ এই যে, ভারতের এক্য আধ্যাত্মিকতার 

ভিত্তির উপরই প্রতিঠিত করিতে হুইবে। 
যাহারা পরধর্মসহিষু। এবং আধ্যাত্মিকতায় 

বিশ্বাস করে, তাহাদের সমবায়েই এই জাতি 

সংগঠিত হইযে, ধর্ম-সম্রদায় হিসাষে তাহার 
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হিন্দু মুসলমান তৃষ্টান--বাহাই হউক না 
কেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। ইহা 
ভিন্ন ভারতের জাতীয়তাবাদের আর কোন 

ভিত্তি সম্ভবপর নয়, ইহাই স্বামীজার মত। 
অনেকে জাতীয়তাবাদকে সক্কীর্ণ মনে 

ভাবের পরিচায়ক বলিয়।, মনে করেন এবং 
বিশ্বমানবতার আদর্শকে ই ইহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত 

করিতে চাহেন। কিন্ত এখানেও স্বামীজীর 

স্গ্ট নির্দেশ এই যে, ভারতে আধধ্যাক্্রিকতার 

বলে বলীয়ান এক জাতির অত্যুর্থান হইলেই 
ভারত বিশ্বমনবের মুক্তির পথ নির্দেশ করিতে 

পারিবে । আব্যাম্মিকতার মহৎ ভিত্তির উপর 

প্রতিঠিত হইলেই বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিবে। 
তাহারা সকলেই ভাই ভাই -কেবল তখনই 
জগতে ঈর্ধ! ও দ্বন্দের সংঘাত থামিবে, নচেৎ 

বৈজ্ঞানিক মারণান্ধ জগৎ ধ্বংস করিবে। 
ভারতে আব্যাক্মিকতার উপর জাতীয় ভিত্তি 

প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই ভারতীয় আদর্শ ও 
উপদেশ বিশ্বের মানব গ্রহণ করিবে ও ত্রাণ 

পাইবে । নচেৎ কেহই ভারতের বাণী শুনিবে 

না বা! তাহার দ্বার| উদ্ব দ্ধ হইবে না। 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে যে নবযুগের 

বার্ড আনিয়াছেন ও পথ নির্দেশ করিয়াছেন, 

তাহার প্রভাব আমর! সর্ব্ই দেখিতে পাই। 
বিংশ শতাব্দীতে ভারতের তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ 

মশীষী-অরবিন্ব, রবীন্দ্রনাথ ও গান্বীজী-- 

সকলেই যে স্বামীজীর বাণী দ্বার। অনুপ্রাণিত; 

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অরবিন্দ ও গান্ধীজী 
ইহা মুক্তকণে স্বাকার করিয়াছেন । গান্বীজীর 
হরিজন স্বামীজীর দরিদ্রনারায়ণে'র 

প্রতিধধনি। অস্পৃশ্যতা-বর্জনে তাহার জীবন- 
উত্বর্গ-ম্বামীজীর আদর্শেরই র্ূপারণ। 
রবীনত্রনাথও যে এইভাবে কতদূর অনৃপ্রাণিত 
হইবাছিলেন, উাছার কধিতার ইহার যহু 

দ্বাথধা বিষেকাননের নির্দেশ ১০৭ 

নিদর্শন আছে। দু-একটি উদ্ধত করিতেছি! 

ওই যেরদীড়ায়ে নতশির 
মুক সবে, ম্লানমুখে লেখা গুধু শত শতাব্দীর 
বেদনার করুণ কাহিনী*****. | 

এই লব মুঢ় মান মুক মুখে 
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রাস্ত শুদ্ধ ভগ্নবুকে 
ধবনিয়] তুলিতে হবে আশা 
বড়োই দরি্» শৃল্ত, বড়ো! ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার -। 
অন্ন চাই. প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, 
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট ।' 

ভারতের কোটি কোটি দীন দরিদ্র লাঞ্ছিত 
নরণারী সম্বন্ধে এযুগের শ্রেষ্ঠ কৰি অতুলশীয় 
ভাষায় যাহ] ব্যক্ত করিয়াছেন, বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে 
স্বামী বিবেকানন্ই প্রথমে তাহ! ভারতবাসীকে 
শুনাইয়াছিলেন। আবার ম্বামীজী “ছুঁত্মার্গ' 
সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ ব্যঙ্গপূর্ণ, কিন্ত কঠোর ও মর্মস্তদ 
ভাবায় অধূঃপতিত হিন্দুকে উদ্দেশ করিয়] যাহা 
বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাহারও 
প্রতিধ্বনি পাই £ 
“যাহষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দুরে 
স্ব! করিয়াছ তৃমি মাহষের প্রাণের ঠাকুরে। 

কী ক রা 

শতেক শতাববী ধারে নামে শিরে অনম্মান-ভার 
মানুষের নারায়ণে তবুও করোন। নমস্কার ।' 

এন্ধপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়! যায়; 
কিন্ত তাহার প্রয়োজন নাই। স্বামী বিবেকা- 
নন্দ-প্রচারিত নবধুগের যে-বাণী অরবিদ্দের 
সাধনায়, ববীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং মহায়া 
গান্ধীর জীবনে ও কর্মে জীবস্ত ও মৃত্িমন্ত হইয়। 
দেশের প্রাণে সাড়। জাগাইয়াছে, সেই ৰাণীর 
প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিয়া আমর! তদনুসারে 
আমাদের জীবন পরিচালিত করিব-যদি 
আমর] প্রত্যেকে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে 
পারি, তাহা! হইলেই ম্বামীজার জন্ম-শত- 
বার্ষিকীর এই অস্থষ্ঠান সফল হইবে ।১ 

১ স্বামী বিবেকানন্দ জন্স-শতবাধিকীর কেন্দ্রীয় প্রতি- 

&নের উদ্ভেগে আহত দেপপ্রিয় পার্কে ২১শে জামুমারির 

' সভায় গ্রদন্য বন়্ুতার্ সার দর্ষ। 



জয়তু স্বামীজী 
গ্রীমতী বিভা সরকার 

এ ভারত-ভূমে মহৎ পথিক যুগখত্বিক লহ প্রণাম ! 

উদ্দিত স্র্য সম উজ্জ্বল বাংলার ভালে তোমার নাম। 

যহান্ মানব তুমি গরীয়ান্ একটি জ্যোতির শিখা 
হে ধধিপ্রতিম, পরেছিলে ভালে প্রজ্ঞার জয়টিকা। 

তপস্ঠ। তব ছিল যে কঠোর দুর্দম সৈনিক ! 

নীলকণ্ঠের হে বরপুত্র, তুমি চির নির্ভীক । 

নিজ দেশ-মার পৃজার যজ্ঞে পুরোধ1 পথিক তুমি: 
বেদ-বেদাস্ত যুর্ত প্রতীক-_নব শঙ্কর নমি! 

জীবনে তোমার দাহন জাগালে। অজ্ঞানতার জাল1-- 

তাই তপস্বী করেছিলে পণ সাজাতে জ্ঞানের ডাল] । 

হিমালয়-প্রাণ ছিল অম্লান প্রেম-নিঝরে হার 

দুঃখী আতুর হয়নি বিমুখ দ্বারে এসেছিল যারা। 

জীবে সেবা হ'তে শ্রেষ্ঠ ধম পাও নাই ভোলানাথ, 

তাই আর্ডের সেবার লাগিয়া ক'রে গেলে প্রাণপাত। 

ব্যর্থ হয়নি তোমার সে দান, সার্থক তাই তুমি, 

তাই তে! তোমায় ভুলিতে পারে ন! তোমার জন্মভূমি ! 

বাগ্সিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ মনীমী দীপ্ত চেতা 

স্মরণধন্য ওগে। বরেণ্য ছুঃখ-যুগের নেতা ! 

মৃত এ জাতির চেতন জাগালে অমৃত মন্ত্র দানি, 

পরাধীন দেশে বদ্ধুর বেশে শোনালে সত্য বাণী। 

নব ভারতের নৃতন যুগের সার্থক রূপকার 
তোমারই স্মরণে আজিকে আমর! জানাই নমস্কার 



সমাজসেবীর পত্র 
না 

সষ্টির প্রথম হইতে মানুষ তাহার স্বরূপ 

সপ্ধানে এবং চরম সত্যের সন্ধানে ভাঙা 

গড়1! উত্থান-পতন আশা-নিরাশার মধ্য দিয়! 

,গীরীশঙ্কর-অভিযানের মতো! সমাজ-জীবনে 
সত্যের পথ; শাস্তির পথ আবিষ্কারে বহু 

গবেষণা করিয়াছে কিন্তু আদর্শ সমাজ- 

গঠনের পথ ও পদ্থার চরম সিদ্ধান্ত আজও 

গাবিষ্কৃত হইল না! 

গত (১৩৬৯ সালে) ১৯শে পৌষ তারিখে 

'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র “করবো না হেল।' 

সম্পাদকীয় পাঠ করিয়া এই ধারণায় আসিতে 

পারিলাম, কেবলমাত্র মানব-জীবনে নয়, 

বিশ্বের সর্বত্র মহাকালের শুভ ইচ্ছায় কোন 

এক মুহূর্ত বিদ্যুৎ চমকের হ্যায় আধার রাত্রির 

শথচারীকে পথ দেখানোর মতে। সুবর্ণ সুযোগ 

হষ্টি করিয়া নিজেকে শুভ মুহূর্ত বলিয়া 

ঘোষণা করে। 

যখন ভোগ-লালপায় মোহগ্রস্ত ভারতবর্ষ 

হংসার আক্রমণে জর্জরিত ও হতাশায় হত- 

টকিত, তখনই মহাপুরুষের বাণী ও আদর্শের 
উপর বিশ্বাস স্বাপনের সুবর্ণ স্বষোগরূপে 

উপস্থিত হইল--স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম" 
খতবািকী | চিন্তাক্ীল মহাযোগী মহাজ্ঞানী 
্বামীজীর শুভ জন্ম-শতবাধিক অনুষ্ঠান সর্ব- 
প্রকারে সার্থক করিতে হইলে, স্বামীজীর প্রতি 

আন্তরিক ও আদর্শ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে 

হইলে, জাতীয় সংহতিকে দ্য করিতে হইলে 
এবং সমাজকে স্থগঠিত করিতে হইলে 

কেবলমাত্র প্রয়োজন স্বামীজীর আদর্শ উপদেশ 

ও শির্দেপ ; অমক্কোচে নিঃসন্দেহে দৃঢ়বিখাসের 

সহিত উহা গ্রহণ করিতে হুইবে। অন্যথা 

জাতীয় সংহতি হাজার বছরের জগ্ঠ পিছাইয়া 
যাইবে। 

সমাজ সুগঠিত করার উদ্দেশ্টে সকল 

প্রকার শিক্ষায় উন্নীত হইতে, সকল শিল্পচর্চায় 

কৃতকার্য হইতে, বীর্যবান এবং স্বাস্থ্যবান 
হইতে, সকল অন্তঃকরণকে শুচিশুভ্র পবিত্র 
করিতে, যে সকল মহান্ উপদেশ স্বামীজী 

দিয়াছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে “ডারতে 

বিবেকানন্দ" গ্রন্থ হইতে তাহার অতি অল্পমাত্র 

অংশ উদ্ধৃত করিতেছি £ 

ভারতকে সামাজিক রাজনীতিক ব্যায় 

ভাসাইতে হইলে প্রথমে এদেশে আধ্যাত্মিক 

ভাবের বন্তায় ভাসাইতে হইবে । আমাদের 

উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্য 

সকল শাস্ত্রে যে-সকল অপূর্ব সত্য নিহিত 
আছে, এ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, মঠ- 
সমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়-বিশেষের 

অধিকার হইতে বাহির করিয়! সমগ্র ভারত- 

ভূমিতে তাহা ছড়াইত্ে হইবে; যেন এ সকল 
মহাবাক্যের ধ্বশি উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব 
হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, 
সিদ্ধু হইতে ব্রক্গপুত্র পর্যস্ত ধ্বনিত হইতে 
থাকে। 

ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড- 

স্বূপ। সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না 

করিয়া, জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া 

রাজনীতি সমাজনীতি অথবা! অপর কিছু উহার 

স্থলে বসাও, তবে উহার ফল এই হইবে ষে, 

তোময়। একেবারে বিনাশপ্রা্ধ হইবে । 



১১৩ 

বাস্তবিক পক্ষে ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রাল, 
আমেরিকা আজ যেন্ধপ ভাবে রাজনীতিক 

সামাজিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতেছে, 

তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, অজ্ঞাতসারে 
তাহারা এই মহান্ তত্বসমূহকে এ সকলের 
মূল ভিত্বি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে । 

যদি রক্ত তাজ! ও পরিষ্কার হয়, তবে দেহে 

রোগ-বীজাণু বাস করিতে পারে ন1। ধর্মই 
আমাদের শোণিত-স্বর্ূপ | যদি সেই রক্ত চলা- 
চলের কোন বাধা ন| থাকে, যদি উহা 

বিশ্রদ্ধ ও সতেঞ্জ হয়, তবে সকল বিষয়েই 
কল্যাণ হইবে। যদি রক্ত বিশুদ্ধ হয়, রাজ- 

নীতিক সামাজিক ব। অন্ত কোন প্রকার বিশ্ব- 

কলাণজনক কর্মের সাধনায় কোন প্রকার 

দোষ থাকিবে না, এমন কি আমাদের 

দেশের ঘোর দারিদ্র্য-দোষও দূরীভূত 

হইয়। যাইবে। 
এই প্রকার লক্ষ লক্ষ উপদেশ ও নির্দেশ 

স্বামীজী দিয়াছেন। সেইহেতু প্রার্থনা করি 
যে, বর্তমান জরুরী এঅবস্কায় বাব্যতামূলক 

সামরিক শিক্ষার সহিত প্রাথমিক বিছ্ভালয় 

হইতে বিশ্ববিদ্ভালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্র- 

ছাত্রীদের যে-কোন ডিগ্রি অথবা ডিপ্লেমার 

জন্য শ্বামীজীর আদর্শ উপদেশ ও নির্দেশ 

অহ্ষায়ী পাঠ্য তালিক। প্রণয়ন এবং বাধাতা- 

মূলকভাবে তাহার প্রবর্তন করিলে এবং তাহা 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ সংখ্যা 

জাতীয় সরকার কর্তৃক অহুমোদিত হইলে, 
জাতির জীবনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হইবে । তাহা 
হইলে মহান তত্ব এবং মহাপুরুষের বাণীর 
চরম সত্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। 

হ্ামীজীর আদর্শ উপদেশ ও নির্দেশ 

অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলে ভারতের 
ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সকলশ্রেণীর নাগরিকগণ 

স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ উপলন্ধি করিতে 

পারিবেন । আচারে বিচারে ভদ্র ও পক্ষপাত- 

শৃন্ত, স্েহ ভালবাসা ভক্তি প্রেমে মহান্ 

ও উদার, জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস 
এবং সর্বপ্রকার শিল্পচর্চায় উন্নত, যাবতীয় 

খেলাধুলায় ও সামরিক শিক্ষায় সুশৃখল ও 

নিয়মাহগ, সৎ চিন্তার মাধ্যমে ছর্নীতি-দমন, 
জাতীয় সংহতি ও সমাজ-জীবন স্ুুমংবত 

এবং হব্ঢ় করিতে তাহার! সর্বপ্রকারে সক্ষম 

হইবেন। আমাদের দৃঢ় ধারণ! এই প্রকার 
শিক্ষায় ভারতের জাতীয় গৌরব গ্লানি-মুক্ত 
হইবে, সনাতন আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। 

এই শুভলগ্রকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা অথব। 

অবহেলা না করিয়া স্বামীজীর আদর্শ 
উপদেশ ও নির্দেশ মনে প্রাণে অন্তরের সহিত 

যর্দি গ্রহণ করিতে পারি, তবেই স্বামীজীর 

জন্ম-শতবাধিক অনুষ্ঠান সার্ক হইবে, 
সত্য সত্যই স্বামীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি 

নিবেদিত হইবে। 



১২, 

১৪. 

১, 

শতবাধিকী উপলক্ষে নুতন প্রকাশন 
স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিয়লিখিত পুস্তক 
ও বিশেষ পত্রিকাগুলি পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি £ 

178 1₹9116101 18---10 6109 ০:09 01 9%%071 ড1৬910900,00%-- 16) ৪ ০10- 

€8010109] 10800006100; 105 07018600176 19100170০00, [10160 9 00100 5৪16, 

[১0, 994) 70006 303, 098. 00011910622 00098012 1800089 160, 10-18,) 79010 

96:99, 9600১ [00000১ ভ, ০. 9, 

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ (সঙ্কলন )-মোহিতলাল মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৮৪; 
মূল্য ৫&২। সঙ্কলয়িতা-শ্রীস্রেশচন্দ্র দাস) প্রকাশক : জেনারেল প্রিপ্টার্স র্যা 

পাবলিশাস? ১১৯, ধর্মতলা! ফ্রী, কলিকাত। ১৩। 
ছোটদের বিবেকানন্ৰ _স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃষ্ঠা ৬০; মূল্য ৫০ ন. প.। প্রকাশক : 

' সেক্রেটারি, বিবেকানন্দ শতবাধিকী কমিটি, ১৬৩, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা ১৪। 
স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃষ্ঠা ১২৭; মূল্য ১২। প্রকাশক £ এ । 
বিবেকানন্দ-শতাব্বী জযবন্তী গ্রন্থমীল।_ উপনিষৎ-সঙ্কলন (স্বামীজীর জীবনী ও 
বাণী সহ); প্রথম স্তবক। পৃষ্ঠা ১৮৩; মূল্য ১২। প্রকাশক £ সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ 
মিশন, কলিকাতা বিগ্যার্থ আশ্রম, বেলঘরিয়1, ২৪ পরগন1। 

এ-দ্বিতীয় স্তবক ( হিন্দী ) পৃষ্ঠ ১৭৭? মূল্য ১২। প্রকাশক:  ত। 
এ- তৃতীয় স্তবক (শ্রীরামক্ণের জীবনী ও উপদেশ সহ) পৃষ্ঠা ১৯৬) মূল্য ১২। 

প্রকাশকু; এ । 

এ- চতুর্থ স্তবক ( হিন্দী ); পৃষ্ঠা ১৯৩; মূল্য ১২। প্রকাশক; ট্র। 
এঁ_ পঞ্চম স্তবক £ আমাদের বিবেকানন্দ । পৃষ্ঠা ৮৪; মূল্য ৬ ন. প.। 

প্রকাশক: এ 

, পরিব্রাজক বিবেকানন্দ_প্রব্াজিক! মুক্তিপ্রাণা। পৃষ্ঠা ২২০) মূল্য ২৭৫ 

প্রকাশক £ শ্সারদ। মঠ, দক্ষিণেশ্বর। পোঃ আড়িয়াদহ, ২৪ পরগনা । 

, যুগগ্রবর্তক বিবেকানন্দ-স্বামী অপূর্বানদ্দ। পৃষ্ঠা! ২৭২; মূল্য ৩২। প্রকাশক £ 

অধ/ক্ষ, বাকুড়! শ্রীরামকৃষ্ণ যঠ। 

স্বামী বিবেকানন্দ__স্বামী সোমেশ্বরানন্দ। পৃষ্ঠা ১৬৭; মুল্য ৩২। প্রকাশক £ 
শ্ীবিজয়কুমার সিংহ, ৫৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী- পৃষ্ঠা ২৮) মূল্য ২৫ ন.প.। প্রকাশক : 
সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ও পুরুলিয়। 

স্কলন _ পৃষ্ঠ ৩২) প্রকাশক £ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বজবজ, ২৪ পরগন]|। 
বিবেকানন্দ-বাণী-সংগ্রহ-্ররাসমোহন চক্রবর্তী । পৃষ্ঠা ৪৪) সৃল্য ৫০ ন প.| 

প্রকাশক £ শ্ীবামকু। আশ্রম, কুমিল্লা ( পূর্ব-পাকিতস্তান )। 



১১২ 

১%১, 

১৭, 

উদ্বোধন [৬৫তহ বর্ষ--২ষ সংখ্যা 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী- পৃষ্ঠা ১৬। প্রকাশক £ হাওড়া কেন্দ্রীয় বিষেকানদ্দ- 

শতবাধিকী সমিতি । 
বিশ্বসমন্যায় ভারতীয় সাম্যদর্শন-_্রীকরুণাসিক্ধু মঞ্জুমদার। পৃষ্ঠা ৩৬; বীরভূম 
প্রেস, সিউড়ি হইতে মুদ্রিত। 

১৮, 

২০, 

স্বামী বিবেকানন্দ জগ্ম-শতাব্দী স্মারক-পুস্তিকা (হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরেজী 
ভাষায় )- পৃষ্ঠা ১২০; প্রকাঁশক £ সর্বাহগী বিকাশ সঙ্ঘ, অহমদাবাদ ১। 
যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দী)_ স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃষ্ঠা ১০৮) প্রকাশক : 
শ্রীরামকৃ্জ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী ১। 

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ ( ওড়িয়া ভাষায় )_ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ । পৃষ্ঠা ১১৪; 
মূল্য ১২। প্রকাশকঃ শ্রীক্রীসারদেশ্বরী নিখিলোৎকল নারী-কল্যাণ সমিতি, কটক। 

পত্রিকা 
বিবেকানন্দ-শত-দীপায়ন - পৃষ্ঠ ৩৮৫ ) মূল্য ৬২। প্রকাশক : বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, 
বজবজ, ২৪ পরগন1। 

[119 8167) 91 হাত 81018511108 11918, 1968. ড1561:81791108 091091)8 

০1769. 1307910191009, 48810790109) 19190018001) 24 728765088, 

ড1৮01081781809 09186618815 9018৮9101--1909 & 1963. দুই খণ্ড £ পৃষ্ঠা ১২০ ও 

৭২; প্রকাশক £ শ্রীধীরাজ বনু, ১৮।১১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। 
18370010192 ৬1591081781)097 13170) 06111910917 1150011016102. 20, 94. 

প্রকাশক £ রামকুঞ্জ মিশন শিক্ষণ-মদ্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া । 

801758৮, চ6. 96. প্রকাশক £ রামকৃষ্ণ মিশন 9.0.0.[.0,, বেলুড় মঠ, হাওড়! । 
উদক্বরাগ- মাখলা, সারদা জনকল্যাণ সংসদ হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ৮৪ | 
7116 [11001801 7১০1166 08708]--1%91:900009 09106920875 919901%]  19860:6 

(0%0.) 1969 ) 70. 116. 70191151760 11000 95১ 41009 18090) ট৩জ 10911 



বিবেকানন্দ-শতবাধিকী-_আরম্ভ-সংবাঁদ 
বেলুড় মঠে 

গত ৩র! মাঘ (১৭ই জান্বআরি ) বৃহস্পতি- 

বার ুষ্ণাসপ্তমী তিথিতে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি 

দ্বারা স্বামীজীর শতবাধিক উৎসবের শুভারস্ত 

হয়। বেদগীতি, ভজন-সঙ্গীত, শ্রীপ্রীচণ্ডীপা, 

কঠোপনিষৎ-পাঠ. বিশেষ পূজা, হোম, 
আরাত্রিক, ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 

স্বামীজীর মন্দির ও স্বামীজীর ঘর পুষ্প- 
মাল্যাদি দ্বার] সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। 

স্বামীজীর ঘরে ভজন, মন্দির-মণ্ডপে এ্রীরামক্ক্ণ- 

বিবেকানন্দ'-সঙ্গীত, নাটমন্দিরে কালীকীর্তন, 

স্বামীজীর মন্দিরে “বিবেকানন্দ-আবির্ভীব'- 

লীলাগীতি অনুটিত হয়। মন্দিরুগুলি, 

উৎসব উপলক্ষে নিম্সিত নহবৎ ও গেটগুলি 

আলোকমালায় সজ্জিত কর] হয়। নাটমন্দিরে 

স্বামীজীর বিভিন্ন রকমের ২০টি সুন্দর প্রতিকৃতি 

বিশেষ বিশেষ বাণীসহ স্থাপন কর! হয়। 

অপরাহ্ে সাধারণ সভা অহষ্ঠানের পূর্বে 
শীরামকৃ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ 
শ্রীমৎ,: স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ 

স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে লিখিত 
(ইংরেজীতে ) তাহার বাণী১ পাঠ করেন। 

উহার বঙ্গান্ববাদও পঠিত হয়। 
সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ 

মহারাজ বলেন : স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 
সারা বিশ্বব্যাগী এক বিরাট ও ব্যাপক 

অহুষ্ঠান। ম্বামীজীর বাণী নিজেদের জীবনে 
অশ্থশীলনের সন্কল্প গ্রহণ করিয়া আমরা যেন 
আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন 
করিতে পারি। 

১ এই বাণী ও বিভিন্ন ভাষায় তাহীর অনুবাদ শত- 
বা্িকী কমিটি কতৃক বিতরিত হয়। বাংলা অনুবাদ গত 
মানে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ণ 

ডক্টর রমেশচন্ত্র মজুমদার স্বামীজীর প্রতি 
শরদ্ধার্থ্য নিবেদন করিয়া বলেন £ স্বামীজী 

ভারতবর্ষকে এক নূতন চিন্তা ও নূতন কর্মের 
প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়! 
অশিক্ষ! দারিদ্র্য ও অধীনতার বিরুদ্ধে নিরস্তর 

সংগ্রাম করিতে বলিয়াছেন । 

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 
বলেন £ নবজাগরণের যে মন্ত্র ভারতবাসী 

তথ বিশ্ববাসীকে তিনি দিয়াছেন, তাহা 

বাস্তবে র্ূপায়িত করিতে হইবে। | 
শ্রীতামসরঞ্জন রায়ের বক্তৃতার পর স্বামী 

ভাষ্যাণন্দ হিন্দীতে স্বামীজী-সবন্ধে সুলিখিত 

একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমান্তি-সঙ্গীত 

গাহিয়াছিলেন যথাক্রমে শ্রীসত্যেশ্বর ও 

শ্ীমৃুগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্য| পর্যস্ত প্রায় চার লক্ষ 
নরনারী বেলুড়মঠ-প্রাঙ্ঈণৈে সমবেত হ্ইয়। 
স্বামীজীর প্রতি ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন 

করেন । ২৬,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ 

গ্রহণ করেন । 

৪ঠ1 মাঘ শুক্রবার অপরাহে মন্দির-যগ্ডপে 

স্বামীজীর রচন! হইতে পাঠ ও সঙ্গীত অহৃঠিত 
হয়। €ইমাঘ শনিবার অপরাহেে মঠ-মগুপে 

বিশিষ্ঠ শিল্পিগিণ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত পবিবেশন 

করেন। 

শোভাযাত্রা 

৬ই মাঘ (২০শে জান্থআরি ) রবিবার 

স্বামীজীর শতবর্ষ-জন্ম-জয়স্তী উপলক্ষে প্রায় 

২০,০০০ নরনারীর এক বিরাট শোভাযাত্র! 

বেলুড় মঠ হইতে সকল ৮ টায় বাহির হইয়া 

বেল! ১১-৩০ মিঃ সময়ে কাণীপুর উদ্যানবাটীতে 



১১৪ 

পৌঁছে। মুছমু্ছঃ জয়ধ্বনি, বেদগীতির বঙ্কার, 
স্বামীজীর অগ্রিগর্ভ বাণীর উচ্চ আবৃত্তি, 

সারিবদ্ধ জনগণের ভাবগর্ভীর পদযাত্রা, 

পুষ্পমাল্যে সজ্জিত বিভিন্ন আকারের ও ধরনের 

স্বামীজীর প্রতিকৃতিসমূহ শোভাযাত্রাটিকে 

বিশেষ সৌষঠবমণ্ডিত করিয়াছিল। দীর্ঘ দুই 
মাইলব্যাগী শোভাযাত্রা যখন পথ অতিক্রম 
করিতেছিল, তখন পার্বর্তী গৃহগ্তলি হইতে 

শঙ্খের মাঙ্গলিক ধ্বনি ও পুষ্প-লাজবর্ষণ এবং 

শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের ও দর্শকগণের 

ভক্তিপ্লত আবেগ একটি স্বর্গীয় পরিবেশ 

স্ষ্টি করে। 

ীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের কলিকাতা ও 

শহরতলির সকল শাখা-প্রতিষ্ঠান, শ্রীরাম ক₹*%- 

বিবেকানন্দের নামাহ্কিত হাওড়া, হুগলি, ২৪ 

পরগন। প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন সঙ্ঘ ও সমিতি, 

বালক-বালিকাদের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সহশ্র 

সহমত ভক্ত নরনারী এই শোভাযাত্রায় অংশ 

গ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা কাশীপুর উগ্যান- 
বাটী পৌছিলে ফোগদানকারী সকলকেই হাতে 
হাতে প্রসাদ দেওয়] হয়। 

এই শোভাযাত্রা স্বামীজীর শতবাধ্িক 

উৎসবের উল্লেখযোগ্য অহৃষ্ঠান হিসাবে স্মরণীয় 

হইয়া থাকিবে। 

সাধারণ সভা 

গত ২*শে জান্গআরি রবিবার অপরাহে 

দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে, ভারতের 

রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন “ম্বামী 

বিবেকানন্দ শতবাধিক উৎসবের সাধারণ 
সভার উদ্বোধন করেন । 

্রক্ষচারীদের দ্বারা সমবেত কণ্ঠে বেদ- 
গতির পর সভার শুভারভ্ত হয়। তারপর 

গীতি-মধাকর শ্রীমেঘনাথ বসাক কৰি নজরুল 

ইসলামের 'জয় বিবেকানন্দ সন্নযাসী বীর চীর- 

উদ্বোধন [৬৪তম বর্ষ”-_২য় সংখ্য 

গৈরিকধারী" সঙ্গীতটি গাহিয়া সকলকে মুখ 
করেন। ূ 

শতবাধিকী কমিটির সভাপতি মাননীয় 
বিচারপতি আ্প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় 
স্বাগত-ভাষণে বলেন, আধুনিক যুগ 

বিবেকানন্দের যুগ। 

ডক্টর রাধাকৃষ্চম উদাত্তকণ্ে স্বামীজীর 
উদ্দেশে তাহার গভীর ও গম্ভীর ভাবপূর্ণ 

শরদ্ধারথ্য নিবেদন কবেন।১ 

স্বামী সন্বুদ্ধানন্দ সভায় শ্রীরামকষ্ মঠ ও 

মিশনের অধ্যক্ষের, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের, 

শ্রীনেহরুর ও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর 

প্রেবিত বাণী পাঠ করবেন । 

ধন্ঠবাদ জ্ঞাপনের পর জাতীয় সঙ্গীত গীত 

হইলে সভ1 শেষ হয়। 

পরদিন- সোমবার অপরাহে বিবেকানন্দ- 

শতবাধিকী কমিটির উদ্চোগে দেশপ্রিয় পার্কে 

আয়োজিত দ্বিতীয় দ্রিনের মহতী সভায় 

মাননীয় বিচারপতি আীগ্রশান্তবিহারী 

মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। যঙগলা- 
চরণ ও উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীগৌতম রায় 

'স্বামীজীর চিকাগে! বক্তৃতা" হইতে ইংরেজী 
আবৃত্তি করে। 

ডক্টর রযেশচন্দ্র মজুমদার তাহার ভাষণে 
বলেন £ স্বামী বিবেকানন্দ প্রগতিবাদী ছিলেন, 

ধর্মকে যুগোপযোগী করাই ছিল তাহার সাধন] 
তাহার বাণী নিশ্চয়ই মাহৃষকে ঘথার্থ পথে 

পরিচালিত করিবে । গ্বামীজীর ভাবধারা 

প্রত্যেকের জীবনে রূপায়িত করা কর্তব্য । 

ডক্টর কালিদাস নাগ প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ 
বিশ্ববিগ্ভালয়কে স্বাগত জানাইয়! এই আশ! 

প্রকাশ করেন যে, স্বামীজীর জীবনাদর্শের 

১ ডরীর রাধাকৃ্কনের ইংরেজী ভীষণের অনুবাদ এই 

সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠায় জষটব্য | 



ফান, ১৩৬৯ ] 
ভিত্তিতে পরিচালিত এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশে 

নৃতন যুগের স্চন] করিবে । 

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ-প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের 

মর্ম £ জীবনের এমন কোন দিক নাই, 

যাহা স্বামীজী আমাদের নিকট তুলিয়া ধরেন 

নাই, সকল সমশ্তার সমাধান তাহার অমর 

বাণী ও রচনার মধ্যে মিলিবে। 

অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার বলেন ঃ 

স্বামীজী বলিয়াছেন, আধ্যাত্বিকতার বন্যায় 

দেশকে প্লাবিত করিয়া দিতে । শিক্ষার 

ক্ষেত্রে, সমাজ-সংস্কারে, দেশসেবায় সকল কর্মই 

হইবে অধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে-এই ছিল 

গ্বামীজীর মত। 

স্বামী গভভীরানন্দ নরখষি বিবেকানন্দের 

আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বুঝাইয়! দেন। 
৮৪-বৎসর বয়স্ক প্রীতারকচন্ত্র রায় স্বামীজীর 

সহিত তাহার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার-প্রসঙগ 

বর্ণনা করেন আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে। 
ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীকে 

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং 

নবীন যুগের অন্তম প্রতিষ্ঠাতার্ূপে চিত্রিত 

করিয়া তাহার স্থচিত্তিত ভাবণে বলেন, 

ভারতবাসী শ্বামীজীর নিকট হইতে আত্মপ্রত্যয় 

লাভ করিয়াছে, জগদ্বাগীকে আধ্যাত্মিকতার 

ক্ষেত্রে ভারতের অনেক কিছু দিবার আছে। 

্বামী সধুদ্ধানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন 

দেশে স্বামীজীর শতবাধিক উৎসবের প্রস্ততি 
কিরূপ হইতেছে, তাহ বিবৃত করেন। তিনি 

আরও বলেন, ভারতের দেশনেতারা প্রায় 

সকলেই স্বামীজীর নিকট জাতীয়তার প্রেরণা 

লাভ করিয়াছেন । সকলকেই স্বামীজীর শৌর্ধ- 
বীর্য ও সাহসিকতার ভাব গ্রহণ করিয়া দেশ- 

যাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে ' 
সভাপতি মহোদয় বলেন £ গ্বামীজীর বাণী 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী-__আরভ-সংবাদ ১১৫ 

মন্ত্রের মতো শক্তিশালী । “হে ভারত, ভূলিও 

না” বলিয়। তিনি যে স্বদেশ-মন্ত্র উচ্চারণ 

করিয়াছেন॥ তাহা! আমাদের সকলকে 

উদ্ববধ করুক। 

সভায় বিশিষ্ট গায়কগণ স্বামীজী সম্বন্ধে 

মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন । 

নান! স্থানে স্বামীজীর শতবাষিকী 

নিয়লিখিত স্থানসমূহে স্বামীজীর শতবাধধিক 
উৎসব অসিত হইয়াছে জানিয়া আমর! 

আনন্দিত হইয়াছি : 

আশুতোষ কলেজ হলে হিন্দু মহাসভার 

উদ্ভোগে, কলিকাত। মহাজাতি সদন, 

ইউনিভাগিটি ইনস্িট্যুট, শ্যাম স্কয়ারে বিবেকা- 
নদ জন্মোৎসব কমিটির উদ্ভোগে রামকৃষ্ণ 

ইনস্িটযুট, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ইন্টালি, 
টালিগঞ্জ, ঢাঁকুরিয়া, যাদবপুর, খিদিরপুর, 

স্কটিশ চার্চ কলেজ, দমদম বিমান-বন্দর, 
স্বামীজীর পৈতৃক ভবন ( ৩নং গৌরমোহন 

মুখাজি স্ট্রিট), শ্রীপ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, 
প্রীরামকৃষ্জ বেদাস্ত মঠ, হাজর1 পার্কে হিন্দু 

মিশনের উদ্যোগে, দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়, 

আত্তর্জাতিক অতিথিভবন, রামরুঞ্* মহামগ্ডল, 

সিখি শ্রীরামরষ্$-সঙ্ঘ, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ, 
হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, শ্রীরামকৃষ্ণ 

শিক্ষালয়, উত্তর ব্যাটর। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, 

দ্বারহাট্টা (হুগলি), মাজদিয়া, শাস্তিপুর; 

কামারহাটি, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্িট্যুট 
হুল, শেওড়াফুলি, শিমুলতলা, * কৃষ্ণনগর 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, রাজগীর, খেপুত ( মেদিনীপুর )। 

ঢাকা, কুমিল্লা, গৌভাটি, শিলং, শ্রীনিকেতন 
(বীরভূম ), ব্রক্মানন্দ-জন্স্থান শিকড়া-কুলীন 
গ্রাম, ছুমকা, ভাগলপুর, পাটনা, মাদ্রাজ, 

কোয়েম্বাতুর, “বোদ্বাই, ভুবনেশ্বর হায়দ্রাবাদ, 
ভূপাল, পাঞ্জিম, আজমীর, বিকানীর, রেছুন, 
সিঙ্গাপুর, পোর্ট রেমার। 



জ্রামকঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 

বাধিক সাধারণ সভা! 
১৯৬১-৬২ খুষ্টাবধের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী 

গত ১৩ই জান্বআরি বেলুড় মঠে শ্রীমৎ 

স্বামী যতীশ্বরাণন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে 

অহ্থঠিত রামকৃষ্জ মিশনের বাধিক সভায় 

সাধারণ সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয়, 
নিম্নে তাহার সারান্বাদ প্রদত্ত হইল £ 

নৃতন নির্মীণ-কার্য 

রুহড়া বালকাশ্রমে একটি ছাত্রাবাস 

উদ্বোধন এবং ম্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 

ও বিবেকানন্দ-শতবাধিকী ত্রৈবাধিক ডিগ্রী 

কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়। 

জলপাইগুড়ি আশ্রমে নবনিম্মিত মন্দিরে প্রীরাম- 

কৃষ্ণের মর্মরমূতি প্রতিঠিত হয়। কাটিহার 
আশ্রমে বহিবিভাগীয় চিকিৎসালয় ও বিগ্ভালয়- 

ভবন, ভগিনী নিবেদিত! বিগ্ভালয়ে প্রাথমিক 

বিভাগের একটি ভবন ও বিজ্ঞান-ভবন উদ্বোধন 

করা হয়। কলিকাতা গোলপার্কে কৃষ্টি, 

প্রতিষ্ঠানের (105016069০1 001৮7179 ) 

আম্ুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। বুন্দাবণে নব- 

নিমিত হাসপাতালের উদ্বোধন এবং মন্দিরের 

ভিত্বি-প্রস্তর স্বাপন করা হয়। নরেন্দপুর 

আশ্রমে একটি ছাত্রাবাস উদ্বোধন করা হয়। 

বারাণসী সেবাশ্রমে বিবেকানন্দ-শতবাধিকী 
স্বৃতি ওয়ার্ডের ভিত্তি-প্রস্তর স্বাপিত হয়। 

মেদিনীপুর সেবাশ্রমে একটি ছাত্রাবাস ও একটি 
গ্রন্থাগার উদ্বোধন কর! হয়। 

প্যারিসের নিকট গ্রে, কেন্দ্রটি পুশগৃহীত 

হইয়াছে এবং স্বামী খতজানন্দ এই কেন্দ্রে 
ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। 

সদস্য-মংখ্যা 

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৭ জন সাধূ-সদস্ত 

ও একজন ভক্ত-সদন্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

১৯৬২, মার্৮এর শেষে মোট সদস্ত-সংখ্য! ছিল 
৬৪০ (সাধু ৩২৬, ভক্ত ৩১৪ )। 

কেন্দ্র-সংখ্যা 
বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়া '৬২ মার্চ মাসে 

মিশনের মোট কেন্ত্র-সংখ্য1৯ ছিল ৭৩7 তন্মধ্যে 

পূর্ব-পাকিস্তানে ৮; ব্রন্মদেশে ২) ফ্রান্স, ফিভি, 
সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া; 

বাকী ৫৮টি ভারতে । ভারতের কেন্্রগুলি 

রাজ্য-হিপাবে ঃ পশ্চিমবঙ্গে ২৩, মাদ্রাজে ৯, 

উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, 

অন্তরে ০, ওড়িয্যায় ২; দিল্লী, রাজস্থান, 

পঞ্জাব, বোদ্বাই, মহীশূর ও কেরলে ১টি করিয়া। 

কার্যবিভাগ 
মিশনের কার্ধধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ £ 

(১) ধ্রিলিফঃ (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) 

সাহায্য, 1৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম। 

(১) রিলিফ ঃ মাদ্রাজে তাঞ্জোর জেল 
'৬১ থুঃ বস্তায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

মাদ্রাজ শাখা হইতে সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া 
বন্তাতিগকে নৃতন ১,১৬৭ ধুতি, ১৭৩২ শাড়ি, 

১,৫৬১ তোয়ালে, ৮৮৭ শিশুদের পোষাক, ৭৭৩ 

মাছুর এবং পুরাতন ২,০০০ জামা-কাপড় দেঁওয়। 

হয়। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৬,০০০টাক1। 

কেরল-প্রদেশও বস্তায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 

হয়। প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থ-সাহায্যে 

ত্রিচুর আশ্রম কর্তৃক সাহায্য কেন্দ্র খোল! হয়। 

বন্ঠাদিগকে খাগ্ধ ও ওষধাদি দেওয়া হয়। 

এই সেবাকার্ষে ১৬,০০০ টাকা ব্যয় হয়। 

১ মঠ কেন্্রগুলি ধরা হয় নাই 



ফাস্তুন, ১৩৬৯ ] 

বোগ্বাই আশ্রম হইতে পুন! অঞ্চলে বন্তা- 
সেবাকার্মে ৪,০০০ বিগ্যার্থীকে পুস্তক ও পোষাক 

দিয়া সাহায্য করা হয়। 

বিহারে মুঙ্গের জেলায় বন্া-সেবাকার্ষে 

মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৭,০০০ টাকা | 

(২) চিকিৎসা £ ভারত, পাকিস্তান ও 
ব্রহ্মদেশে মিশনের অপ্পিকাংশ কেন্দ্রেই জাতি- 

ধর্মনিরিশেষে রোগীদের সেব! শুরা করা হয়। 
তন্মধ্যে প্রপান--বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল ও 

বেস্থন সেবাশ্রম, রাচির যগ্মা হাসপাতাল 

এবং কলিকাতার “সেবা প্রতিষ্ঠান? । রেঙ্ুণ 
সেবাশ্রমে রেডিয়াম ও এক্স-রে সাহায্যে 

ক্যা্সার-চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষে মিশনের তত্বাবধানে ৭টি 

অন্তর্বিভাগঘুক্ত হাসপাতালে মোট শধ্যা-সংখ্যা 
(94) ছিল ৮৪৮; ১৮১,০৩৮ রোগী ভরতি 

করা হয়। &০টি বহিনিভাগীয় চিকিৎসালয়ে 
২৫১,০৫১১৫৫ ( পুরাতন-সহু ) রোগী চিকিৎসিত 

হয়। বহিধিভাগীয় চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে 
দিল্লী ও রাশচিতে কেবলমাত্র টি. বি. চিকিৎসা 

হয়; সালেম ও বোম্বাই-এ বহিবিভাগের সহিত 
যথাক্রমে ৬টি ও ১২টি শয্যা আপৎকালীন 

ব্যবস্থী-হিসাবে রাখা হইয়াছিল । 

(৩) শিক্ষা ঃ মিশন-পরিচালিত শিক্ষা" 

প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিঃলিখিত তালিকায় 

পরিস্ফুট £ 

প্রতিষ্ঠান স্থন বা সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্য। 

কলেজ মাদ্রাজ 
১৮১৫ 

৮» (আবাসিক বেলুড়, নরেন্্রপুর ) ] | 

বি.টি. কলেজ বেপুড়, তিরুপ্লীরাইতুরাই 

ও কোয়েম্বাতুর ২৩৫ 

বেসিক ট্রেনিং স্কুল ২ 

» কলেজ (জুনিয়র ) ৩ 

শারীর শিক্ষা কলেজ কোয়েম্বাতুর ৮৫ 

২৫২, 

২৫৩ 

জীরাষকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ১১৭ 

গ্রামীণ শিক্ষা ১, 

কৃষি-শিক্ষণ বিদ্যালয় 

সমাজ-শিক্ষা কেন্্র » ও বেলুড় ২১০৮ 

ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল ৪ 

জুনিয়র টেকনি. স্কুল ৭ 

ছাত্রাবাস 

€( অনাথাশ্রম-সহ ) ৭২ ৬,৪৮১ 

চতুষ্পাঠী চ ৩৯ 

বন্থমুখী বিদ্যালয় ১২ 

উচ্চতম মাধামিক বিগ্লালয় ৭ 

মাধামিক বিগ্ভালয় ১৬ 

পিনিয়র বেসিক ও 

মধা হংরেজী ২৪ 

জুনিয়র বেসিক ও 

২১৪৪ 

১,৩২৭ 

৫১৩ ৪ 

৪৮১ 

8৪৪৯ ৯৫২ 

২,৩৫২ ২,২৪৬ 

৬,৪১৩ ২,৯৩২ 

৫,৫০৩ ৩২৪৬ 

প্রাথমিক ২৯ ৪,০৯২ ২৩৬০ 

নিক্মশ্রেণীর বিদ্যালয় 
ও অন্যন্য ৫৮ ৩,৯৪০ ২,০৯৮ 

কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ও রেন্ুন 
সেবাশরমে পরিষেবিকাঁশিক্ষণের ( মিআ৪৪3, 

1181101008 00769 ) ব্যবস্থা আছে, আলোচ্য 

বর্ষে ১৩২ শিক্ষাথিণী শিক্ষা! লাভ করিয়াছে। 
ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও 

মরিশাসে মোট ৩৮,২৩১ ছাত্র এবং ১৪,৫১৯ 

ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছে 

(৪) সাহাধ্য 8 প্রধান কেন্ত্র বেলুড় 

হইতে প্রদত্ত সাহায্য ঃ 
পরিবার ছাত্র বিদ্যালয় 

শিয়মিত £ ১০০ ১৮০ ২ 

সাময়িক £ ১৭৪ ৭২ 

এই জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ২৪৭০৪ টাক] । 

ইহা ছাড়া কয়েকটি শাখাকেন্্র হইতেও দরিদ্র 
ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য 

দেওয়] হয়, তাহার পরিমীণ &১২৯৩ টাকী। 

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি : মিশনের কেন্দ্র 
গুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব- 

বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন, এবং 



১১৮ 

বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের "সর্ব 
ধর্ম সত্য” এই শিক্ষাকে বাস্তব ব্ূপ দিতে চেষ্টা 
করেন। 

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাস, পুস্তক ও 

পত্রিকা-প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের 

সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগার, পাঠগৃহ 
ও চতুপ্পাীগুলি কৃষ্টিবিস্তারের সহায়ক। 
এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের 
(10796169066 ০1 0981609) নাম বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্ 

দেশের বিখ্যাত মনীলীদের মধ্যে কৃষ্টিগত 

সহযোগিতা স্বাপন করিতে চেঈ। করিতেছে । 

ধু ক কী 

বাধিক সভার কার্ম শেষ হইলে অনুষ্ঠানের 
সভাপতি প্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ 

তাহার ভাষণে বলেন £ 

আজ জাতি এক চরম দুঃখের মুহুর্তে 

সমবেত? স্বভাবতই আমরা অপমানিত বোধ 

করিতেছি, কিন্ত ছঃখে মুহ্মান হইলে চলিবে 
না। সাহস-ভরে সকল সমন্তার পন্মুখীন হইতে 

হইবে। স্বামীজী এরূপ নানা বিপদের কথা 
বলিয়া গিয়াছেন £ আবার বলিয়াছেন, ভারতের 

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে 

পরাভূত করিতে পারিবে না। স্বামীজী 
অপেক্ষা আর কেহই আমাদের দুরবস্থা ও 

তাহার কারণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। 

তিনি বলিতেন, “আমর অলস, ঈর্যাপরায়ণ, 

স্বার্থপর, তিনজনে এক সঙ্গে কাজ পারি ন1।' 
বর্তমানের এই বিপর্যয় আমাদের মধ্যে এক নব 

জাগরণ আনিতেছে' এই সময় আমাদের স্মরণ 

করিতে হুইবে স্বামীজীর জীবনপ্রদ বাণী। শুধু 
অপরকে উপদেশ দিলে চলিবে না। স্বামীজীর 

শিক্ষা অহসরণ করিয়। আমাদের উন্নত হইতে 

হইবে। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

আমাদের কাজ বাড়িতেছে, কিন্তু কর্মীর 
হ্যা কম। অন্ন্যাসীদের এমন জীবন 

যাপন করিতে হইবে, যেন অনেকে তাহাদের 

দেখিয়া আধ্যাত্িক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

গৃহস্থ ভক্তদেরও কর্তব্য তাহাদের অন্ততঃ একটি 

সন্তান ঠাকুর-স্বামীজীর কাজের জন্য উৎমর্গ 

করা। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় 

আদর্শ। উপাসনার ভাবে কর্ম করিয়া 

জাতি উন্নত হইবে-বিশ্বেরও কল্যাণ 
হইবে। 

স্বামী ব্রক্মানন্দ-শতবাষিকী 
বেলুড় মঠ ৫ ১৩ই মাঘ (২৭শে জাহু- 

আরি) রবিবার শুভ শুরু] দ্বিতীয়া! তিথিতে 

শ্ীরামকুঞ্ণ-মানসপুত্র প্রীম্ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 

মহারাজের জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে-সারাদিন 
ধরিয়া আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ 

পূজা, পাঠ, হোম, ভোগরাগ, ভজন, কালী- 
কীর্তন, ধর্মসভ। প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

পূজ্যপাদ শ্রীত্রীমহারাজের মন্দিরটি সুন্দরভাবে 
পু্পমাল্যাি দ্বার! সজ্জিত কর] হয়। অপরাহে 

আয়োজিত সভায় স্বামী শিরাময়ানন্দ 

শীশ্রীমহারাঞ্জের জীবন ও বাণী আলোচন! 

করেন। রাত্রে সমগ্র মঠটি আলোকমালায় 

উদ্তাসিত হইয়া! উঠে। সারাদিনে প্রচুর ভক্ত- 
সমাগম হয়। 

শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ি ঃ গত ১৩ই মাঘ 

পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের 

জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে ষোড়শোপচারে 
পূজা, হোম, শীশ্রীচত্ডীপাঠ, স্তোত্রপাঠ, বিশেষ 
ভোগরাগ প্রভৃতি অন্ঠিত হয়। রাত্রে কালী: 

কীর্তন হইয়াছিল। 

ভুবনেশ্বর £ শ্রীরামকৃষ্জ মঠে শ্রীত্রীমহা- 
রাজের জুন্ম-শতবাধিক উৎসব বিশেষ আনন্দ 
উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে উদৃযাপিত হয়। 



ফাঁস্তন, ১৩৬৯] 

এই উপলক্ষে পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্ডন 

প্রভৃতি হুইয়াছিল। ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ 

বক্তৃতা দেন। 

স্বামী বিমোক্ষানন্দের দেহত্যাগ 

আমর] দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, 

গত ২২শে জান্বআরি স্বামী বিমোক্ষানন্দ 

ত্রিবান্দ্রমে ৬৪ বৎসর বয়সে মন্তিক্ষে রক্ত- 

সধালন-ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে (0911781 

61):01009818 ) দেেহত্যাঁগ করিয়াছেন । 

১৯৩১ খুঃ তিনি তিরুভল্লা আশ্রমে 

ীরামকৃঙ্গ-সঙ্মঘে যোগদান করেন । ১৯৪০ খুঃ 

তাহার সন্যাস-দীক্ষা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের 

পূজাদি কার্ষে তিশি নিযুক্ত থাকিতেন। তাহার 

দয়ালু প্রকৃতি ও মধুর ব্যবহারের জন্ত তিনি 

ভক্তগণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাহার 

দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ 

কবিয়াছে। 

ও শাস্তি! শান্তিঃ!! শাস্তি!!! 

জীরামকৃ্ মঠ ও মিশন সংবাদ ১$৯ 

স্বামী সংশুদ্ধানন্দের দেহত্যাগ 

আমর] দুঃখের সহিত জানাইতেছি থে, 

১৩ই ফেব্রুআারি বুধবার বেলা ১১টা ২৫মিঃ 
সময়ে স্বামী সংশ্ুদ্ধানন্দ ( ভবতারণ মহারাজ ) 

৬৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা কার্নানি 

হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৯ই 

ফেব্রুআরি রাত্রি ৭-৩০মি: উক্ত হাসপাত,ল 

তাহার মস্তিষ্ষে (1):810-691)100:) অস্ত্রোপচার 

করা হয়। 

১৯২৭ খুঃ তিনি ঢাকা মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্বে 

যোগদান করেন । মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ 

মহারাজের তিনি মন্ত্রশিধ্য ছিলেন এবং 

১৯৩২ খুঃ তাহার নিকট সন্যাসশ্দীক্ষা লাভ 

করেন। তাহার সরল প্রকৃতি, মধুর ব্যবহার 

ও কর্মনিষ্ঠা সকলকে মুগ্ধ করিত । 

শীরামকঞ্চদেবের লীলাপার্ধদগণের জন্মস্থান 

উত্সব ও ধর্মালোচনাদির অহুষ্ঠান করা 

তাহার জীবন-ব্রত ছিল। বারাসত রামক- 

শিবানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তিনি 
উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 

তাহার দেহমুক্ত আত্ম! শ্রীশ্রীঠাকুরের 

শ্রীচরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে। 

ও শাস্তিঃ | শান্তিঃ!! শাস্তিঃ !!॥ 



বিবিধ সংবাদ 
বিবেকানন্দ-শতবাধিকী 

নয়াদিলী ঃ গত ১৭ই জাহআরি 

রামলীল1 ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশে 

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহের বিবেকানন্ব-জন্মশতবাধিক 
উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, 

জাতির এই সঙ্কট-মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের 
হ্যায় মহামানবের শিক্ষা আমাদিগকে গ্রহণ 

করিতে হইবে। অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক 
না কেন, আমাদিগকে মিভাকভাবে তাহার 

সম্মুখীন হইতে হইবে-স্বামীজী এই শিক্ষাই 

আমাদিগকে দিয়াছেন । আজ ভারতের 

প্রত্যেকটি মানুষকে স্বামীজীর জীবনাদর্শ 

অনুসরণ করিয়া “অভয়' মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 

হইবে এবং আত্বিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে 
হইবে। স্বামীজীর জীবনের মূল আদর্শ ছিল-_ 
দৃঢ়তা, বিশ্বাস, শক্তি, সংহতি, দেশপ্রেম ও 

শৌর্য। দিল্লীর মেয়র শ্রীহ্করুদ্দিন আমেদ, 

রাইট রেভাঃ বিশপ প্রভৃতি স্বামীজীর উদ্দেশে 

শ্রদ্ধা! নিবেদন করেন । 

মন্কে। ? গত ১৭ই জান্বআরি এক সভায় 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিকী উদযাপিত 
হয়| ভারত-সাভিয়েট সাংস্কৃতিক সোসাইটি 

এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমির 

এশীয় ভবনের যুক্ত উদ্যোগে এই অন্ষ্ঠান হয়। 
মোভিয়েট নেতা এবং বিজ্ঞানী, ধাহার! 

এই অন্ৃষ্ঠানে বক্তৃতা করেন, সকলেই 
স্বামী বিবেকানন্দকে জাতীয় মুক্তি ও ভারতের 

স্বাধীনতার জন্য ওপনিবেশিক নির্যাতনের 

বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধার্ধূপে বর্ণনা করেন । 

- _রয়টার 

বেলুড় মঠে গ্রীসের রাজা ও রানী 
গত ১৩ই ফেব্রুআরি বুধবার অপরাহ চার 

ঘটিকায় গ্রীসের বাজ পল, রানী ফ্রেডারিক1 ও 

রাজকুমারী আইরিন 'বেলুড় মঠ দর্শন 
করেন। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য সরকারের পক্ষে 

মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় । অতিথিগণ 
শরীবামকষ্ণের মন্দির, জ্রীশ্রীমায়ের মন্দির, 

স্বামীজীর বাসগৃহ ও সমাধি-মন্দির দর্শন 

করেন । রাজদম্পতি প্রধান মন্দিরের তোরণ- 

দ্বারে খচিত জ্ীবামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের প্রতীকের 

তাৎপর্য জানিতে ইচ্ছা! করেন এবং স্বামীজীর 

মন্দিরে ও" কার দেখিয়। উহার অর্থ জানিতে 

উৎস্বক হন। বিদায়কালে বাজ-দম্পতিকে 

স্বামীজীর গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়] হয়। 

স্মৃতিফলক-স্থাপন 

কন্যাকুমারী 8 গত ১৭ই জাহুআরি 
ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্ত কন্ঠাকুমারীতে 
বিবেকানন্দ-শতবাধিকী অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য 
অঙ্গ ছিল--বিবেকানন্দ বরকে" স্মৃতিফলক- 

স্বাপন। এখানে স্বামীভীর আগমন ও 

সাধনাকে ম্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য এ ফলক 

স্বাপন করা হয়। এই পাহাড়টি সমুদ্রতীর 

হইতে প্রায় ছুই শত গজ দূরে সমুদ্রবক্ষে 
অবস্থিত । স্মৃতিলকে খোদিত হইয়াছে £ 

১৮৯২ খুঃ স্বামী বিবেকানন্দ এই “রকে" সাধনা 

করিয়! প্রেরণ লাভ করিয়াছেন, এবং পরে 

আমেরিকায় যান। 

অম-সংশোধন 
গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৬.৬ পৃষ্ঠায় 'মায়া' কবিতার 

লেখকের নাম 'রমেন্্রকুমার' স্থলে 'রমেজকুমার' হইবে । 



২৬ 
০৪৯১২৯.১, ১৭ 

বিবেকানন্দ-স্তোত্রমূ 
ূর্তমহেশ্বরমুজ্জলভাস্করমিষ্টমমরনরবন্দ্যম্। 
বন্দে বেদতনুমুদ্িতগহিতকাঞ্চনকামিনীবন্ধমূ ॥ ১ 

কোটিভান্ুকরদীপ্তসিংহমহে! কটিতটকৌগীনবস্তমূ। 

অভীরভীহ স্কারনা দিতদিজুখপ্রচণ্ডতাগুবনৃত্যম্ ॥ ২ 

ভুক্তিমুক্তিক্পাকটাক্ষাপেক্ষণমঘদলবিদলনদক্ষমূ। 
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরুবিবেকানন্দম্ ॥ ৩ 

(৬শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী কৃত) 

স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তা শিবস্বর্ূপ গুরুর বদদন1 করিতেছেন £ 

যিনি বর্ষের মতো দীপ্তিমান এবং দেবতা। ও যান্থনের পৃজ্য, যিনি খর্র্ম ও কামের 
কুৎসিত বন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, সেই বেদবিগ্রহ নররূপে অবতীর্ঁইঠ্র্দেব মহেশ্বরকে আমি 
প্রণাম করি।) ৰ 

অহো! যিনি কো সর্ষের কিরণে উদ্ভাদিত--সিংহতুল্য, যিনি কটিদেশে কৌগীন ধারণ 
করিয়া আছেন, যিনি “অভীঃ অভাঃ রবে দিকৃ্সমূহ নিনাদিত করিয়া প্রচণ্ড তাগুৰ নৃত্য 
করেন--২ 

ভোগ ও মোক্ষ ধাহার কৃপাদৃষ্টিমা্র অপেক্ষা করে, ধিনি পাপরাণিকে বিদ্দলিত করিতে 
সমর্থ, যিনি তরুণশশিকলাধারী শিবস্বর্ূপ, হন্দু'র ( শরচ্চন্ত্রের ) পৃজ্য সেই গুরু বিবেকানম্দকে 

এই স্তবে প্রণাম করিতেছি ও 



কথাপ্রসঙ্গে 

তথাকধিত অসঙ্গতির প্রশ্ন 

দেশেবিদেশে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, 

শহরে গ্রামে চারিদিকে আজকাল বিবেকানন্দ- 
শতবাধিকীর উৎমাহ ও আনন্দ শুরু হইয়া 
গিয়াছে। বহুস্বানে সভা প্রদর্শনী লীলাগীতি 

জীবনালেখ্য অভিনয় বক্তৃত1 প্রভৃতি সহায়ে 

উত্সব অহ্ৃষ্টিত হইয়া গিয়াছে, বহুস্ানে 
উৎসবের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। 

অনেকে যনে করিয়াছিল, বোধ হয় জাতীয় 

সঞ্চটকালে বিবেকানন্ব-শতবাধিকী আশাহুব্ধপ 
ভাবে অন্বিত হইতে পারিবে না, কিন্ত 

কার্ধতঃ দেখা যাইতেছে--জাতীয় সম্কটই 
জাতির দৃষ্টি এই বিশ্বৃত আদর্শের প্রতি নিবদ্ধ 
করিয়াছে। স্বামীজীর আদর্শই এখন আমাদের 
জাতিকে রক্ষা করিতে পারে, উদ্বদ্ধ করিতে 
পারে-অধিকাংশ চিস্তাশীল নেতাই এইরূপ 

মনে করেন। 

স্কুলে কলেজে অফিসে কারখানায়, 

সাহিত্যিকের মজলিসে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানে-এমন কি 

রাজনীতিক মঞ্চেও স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচন। 

বৈঠক বমিতেছে। লক্ষ্য যে সর্বত্র এক, তা 

নয়। কোথাও স্বামীজীকে দেখা হইতেছে 
ুমূর্য জাতির প্রাণপুরুব-রূপে, কোথাও বা 
স্বদেশ-মন্ত্রের উদ্গাতান্বপে, কোথাও হিন্দুধর্মের 

রক্ষাকর্তা-র্ূপে, কেহ ব1স্বামীজীকে দেখিতে চান 

সাহিত্যের দৃষ্টি হইতে, কেহ আবার স্বামীজীর 
কে শুনিতেছেন - আগামা শৃদ্রযুগের বোধন- 
মন্ত্র। ম্বামীজী নিজে বহুমুখী প্রতিভা! লইয়! 

জীবনের বিভিন্ন দিক সখন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, 

কথা বলিয়াছেন; আজ তাহাকে বুঝিবার 
চেষ্টায় এক একজন তাহার এক একটি দেখিয়া 

মুগ্ধ হইতেছে, বিশ্মিত হইতেছে; সমগ্রভাবে 
তাহাকে বুঝিতে পারা বা তাহার সকল ভাব 
গ্রহণ করিয়া জীবনে বূপায়িত কর! সাধারণ 
মানুষের সাধ্য নয়। 

বিবেকানন্দকে বুঝিবার একটা ইচ্ছা ও 
প্রচেষ্টা আজ দেশে নুতন করিয়া দেখ] 
যাইতেছে, ইহা বড়ই শুভ লক্ষণ। ইহার 
মধ্যে নান! বিপরীত তরঙ্গও খেলা করিতেছে, 

ইহাই স্বাভাবিক, সেইজন্ত অবিরত চর্চা ও 
আলোচন1] প্রয়োজন। বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ 

ধাম! চাপা দিয়! প্রত্বতত্ব-বিভাগে পাঠাইবার 

সময় এখনও হয় নাই, দেরী আছে-অনেক 

দেবী! স্বামীজী নিজমুখে বলিয়াছেন “দেড় 

হাজার বছর চলবে এই ভাব!” বেদাত্ত- 
ভিত্তিক এই উদার সমন্বয়ের ভাব ধীরে ধীরে 

প্রসারিত হইবে, এবং পৃথিবীতে এক শান্তিময় 

নবধুগের স্চন! করিবে ! 

মন্ত্র শাস্ত্রের ভাবায় বলিতে হয়ঃ 

বিবেকানন্দ এই শান্তি-যস্ত্রের দ্রষ্টা বা ঝষি-_ 
শ্রীরামক্+চ ইহার দেবতা বা প্রাণস্বরূপ! 
পৃথিবীব্যাপী নবযুগের উদার ধর্মস্থাপনে ইহার. 
বিনিয়োগ । 

অতএব বিবেকানন্দকে বুঝিতে গিয়া! যদি 

আমর] হ্ববিধামত শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিই, 
তবে ছুটির কোনটিকে বুঝা হইবে না। 
অনেকের কাছে এই ছুই জনের মধ্যে কোন মিল 
নাই বরং বহৃক্ষেত্রে উভয়ের ভাৰ বিপরীত | 
কিন্ত ইহাদের দুইজনের মধ্যে গভীরতম 
মিলন হইয়াছিল, উভয়ের মধ্যে একটি অন্তঃ- 

সলিল! লোত প্রবাহিত--এ-কথ| সর্বজন- 

বিদিত না হইলেও সাধক-ভক্ত-বিদিত | 



চৈত্র, ১৩৬৯ ] 

জীরামকৃষণ গ্রাম্যব্যক্তি_আধুনিক শিক্ষা 

বঞ্জিত মৃতিপৃজক ব্রাহ্মণ, আর নরেন্্র ভারতের 
প্রধান নগরী কলিকাতার কলেজে পড়! 

পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম 

যুবক! এ ছুয়ের মধ্যে মিল কোথায়? 

তথাপি যে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ 

করিলেন, তাহার স্পর্শে আসিয়া তাহার 

জীবন র্বপান্তরিত হইয়। গেল, ইহা তে। 

কল্পন নয়, গল্প নয়-ইহা এতিহাসিক.সত্য। 

তবে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, পীরামক্ 

উচ্চতর কোন শক্তির অধিকারী ছিলেন। 

কি সেই শক্তি যাহার বলে তিশি নরেশ্্র- 

প্রমুখ যুবকগণের মন “কাদার তালের মতো: 

ভাঙিয়। গড়িতে পারিতেন। সে শক্তি সত্য- 

দর্শনের বা ঈশ্বর-দর্শনের শক্তি-সে শক্তি 

আধ্যাত্মিক শক্তি। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন 

যথার্থ জ্ঞানপিপাস্থ, উন্মুক্ত মন লইয়া তিনি 
খুজিতেছিলেন এমন একজনকে যিনি তাহার 

পিপাসা মিটাইতে পারেন । রামকৃষ্ণ তাহার 
সেই তৃষ্ণা-ধ্যানের জ্ঞানের তৃষ্ণা, ভক্তি 

ভালবাসার তৃষ্ঝ। মিটাইয়া দিলেন, তখন 

সাধক নরেন্দ্রনাথ কি করিবেন? তিনি কি 

শিজ্জেকে সম্পূর্ণভাবে ্রীঞ্তরুচরণে উৎসর্গ 

করিবেন না? ঘটনা এইব্ূপই ঘটিয়াছিল। 

তিশি নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিলেন 

শ্বামকৃষ্ণ-চরণে, ভাগিয়া গেলেন শ্রীরাম 

ভাব-তরঙ্গে | শ্রীরামকৃঞ্ণও উপযুক্ত আধার 

শরেদ্্রনাথকে সর্বস্ব দিয়! “ফকীর' হইলেন । 

যে শক্তি এতদিন শ্ীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়। 

কাজ করিতেছিল, তাহা নরেন্দ্রনাথকে আশ্রয় 
কৰিল। “মা তোকে দিয়ে অনেক কাজ 
করাবে'- ইহা শ্রীরামকৃষ্জেরই উক্তি । 
অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ বা! বিবেকা- 

শন্দের মধ্যে ভেদ-কল্পন! অজ্ঞতারই পরিচয় । 

কথা প্রসঙ্গে ১২৩ 

আমরাজানি লৌকিক ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ওরু; বিবেকানন্দ শিষ্য । আমর! এমন কথাও 

শুনিয়। থাকি-আ্ররামকৃ্চ হ্ত্র, বিবেকানন্দ 

ভাষ্য অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্খ সংক্ষেপে ইঙ্গিতে 

যে তত বলি! গিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাহাই 
বিস্তার করিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

তথাপি শ্রীরামক*%€ক ও বিবেকানন্দের 

প্রচারিত শিক্ষার মধ্যে অসঙ্গতি একট! নূতন 

কথা নয়। মিশন-প্রতিষ্ঠকালে শ্রীরামকৃষ্ণের 

অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ প্রথমে 

মনে করিয়াছিলেন £ নরেন্দ্র বিলেত আমেরিকা 

থেকে এই সব মত আমদানি করেছে! 
অন্যলোকে যে এরূপ মনে করিবে_ইহা1 আর 

আশ্চর্য কি? 

যাই হোক, যে প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ বনু 

ভক্তের মনেও উঠিয়া থাকে--বর্তমান প্রবন্ধে 
আমর! সেগুলির উল্লেখমাত্র করিব। এ বিষয়ে 

আলোচনার যথেঞ্&$ অবসর রহিয়াছে । 

প্রথমেই মনে হয়_মুতিপূজার রহস্য । 
শ্রীরামক্চ ও বিবেকানন্দ কি একই ভাবে 

সাকারে ও মৃরতিপূজায় বিশ্বাস করিতেন! 
দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠে £ কর্ম বা সেবা লইয়।। 

এই প্রসঙ্গে দেশসেবার কথাও উঠিয়া থাকে। 

প্রীরামকৃষ্জা কোথাও দেশসেবার কথা 

বলিয়াছেন, এমন স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও আছে 

কি? অবশ্য শিববোধে জীবসেবার কথ! 

বলিয়াছেন, স্বামীজী সেই স্তর ধরিয়াই 

সেবাধর্মের প্রবর্তন কবিয়াছেন। কিন্ত 

স্বামীজী এত দেশপ্রেম পাইলেন কোথ! 

হইতে? দেশসেবা করিতে গেলে তো মন 
বহিমুী হইবে, আধ্যাপ্িক সাধনার বিদ্ব 
ঘটবে। ঈশ্বর হইতে সাধক দূরে চলিয়া 
যাইবে। অতএব ধর্ম-জীবনের সহিত দেশ- 

প্রেমের সামগ্তস্ত কোথায়? 



তৃতীয় প্রশ্নটি বড়ই কঠিন! বিবেকানন্দ 
মুক্তকঠে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন! আর 
শ্রীরামকৃষ্জ তো প্রকা্নে উহা! নিষেধ করিয়া- 
ছেন, তবে গুরুশিষ্ের শিক্ষার সামঞ্জস্য কোথায়? 

এতগুলি তীক্ষ প্রশ্ন শুনিয়া! শুধু একটি কথ 
বলিতে হয়, সামঞ্জন্ত আছে-উভয়ের 

কথার মধ্যে আছে, উভয়ের জীবনের মধ্যে 

আছে। শ্রীরামকৃষ্ষ কি বলেন নাই “নরেন 

শিক্ষে দেবে? স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেন 

নাই “যাহ! বলিয়াছি, তার মধ্যে যেটুকু ভাল 
বলিয়াছি, যাহ সত্য বলিয়াছি, সব তাহার, 
আমার কিছু নয়? 

বুঝিতে হইবে, এই সকল অসঙ্গতি আপাত- 
প্রতায়মান ; বুঝিতে হইবে, যেগুলি বিরুদ্ধ 
বা! বিপরীত বলিয়! মনে হইতেছে- প্রকৃতপক্ষে 
সেগুলি পরিপূরক। 

শতবাধিকী উপলক্ষে নুতন প্রকাশন 
স্বামীজীর শতবাধষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ও পত্রিকার 

বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া আমরা আনন্দিত £ 
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বিবেকানন্দ-শতবাধিকী স্মারক গ্রন্থঃ পৃষ্ঠা ১৬০। প্রকাশক £ রামক্- 
বিবেকানন্দ আশ্রম বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন শতবার্ধিকী সমিতি, ৭1৮ নস্করপাঁড়। ১ম বাই লেন, 
কাহুন্দিয়1, হাওড়া | 

বিবেকানন্দ ও বাংল! সাহিত্য £ শ্রীপ্রণবরঞ্রন ঘোষ। প্রকাশক £ করুণ! প্রকাশনী, 
১১, শ্ামাচরণ দে ফ্রী, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৮৩; মূল্য ৫২। 

বিবেকানন্দের রাজনীতি (শতবর্ষপৃতি স্মারক অদ্ধার্ধ্য )৫--শ্রীবিজয়চন্্র ভট্টাচার্য। 
৩০ নং, ডি. ডি. মণ্ডল ঘাট রোড, দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আড়িয়াদহ, ২৪ পরগনা হইতে 
প্রকাশিত।, পৃষ্টা ১১১+৮৬০ ) মূল্য ২৫০ । 

বাণী-সঞ্চয়ন ৫ পৃষ্ঠ| ৫৬) প্রকাশক £ অধ্যক্ষ, রামকৃঞ্জ মিশন বালকাশ্রম, ২৪ পরগন]। 

পত্রিক। 
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শ্রীরামক্জ আশ্রম, নাগপুর ১। (মারাঠী ভাষায় ) 

আশ্রম (বিবেকানন-জন্ম-শতবাধিকী সংখ্যা) পৃষ্ঠঠ ১৫২) প্রকাশক : অধ্যক্ষ, 
বামকৃঞ্জ মিশন বালকাশ্রম, রহড়1, ২৪ পরগন]1। 
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পরলোকে ডৰুর রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
ভারতের প্রাক্তন রাষ্রপতি ডক্টর রাজেন্্রপ্রসাদ গত ২৭শে ফেব্রুআরি রাত্রি ১০ট] ১&মিঃ 

সময়ে ৭৯ বৎসর বয়সে পাটন1 সদাকৎ আশ্রমে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্লরো- 

নিউযোনিয়! রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 

আধুনিক ভারতে দেশসেবার ক্ষেত্রে ধাহারা বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিয়াছেন, তিনি 

ছিলেন তাহাদের অন্ততম। ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য এবং কংগ্রেসের 

সম্মনিত নেতারূপে তিনি বার বার মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়। কারাবরণ 

করিয়াছিলেন । ১৯৫০ খুঃ ২৬শে জাহআরি স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্বী সংবিধান প্রবর্তিত 

হইবার পর তিনি রাষ্রপতির পদে বৃত হন। ১২ বৎসর এই গৌরবজনক পদে আসীন থাকিয়। 

১৯৬২ খুঃ মে মাসে তিনি এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অবপর গ্রহণ করিয়া সদাকৎ আশ্রমে 

নিভৃত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি চার বারজাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি 

হন, এবং সংবিধান রচনাকালে পরিষদের প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। 

রাজেন্ত্রপ্রসাদ বিহারের একট সাধারণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; গ্রাম্য মাহষের 

সারল্য ও আন্তরিকতা তাহার আচার-আচরণে ফুটিয়া উঠিত। বিহার ভূমিকম্পে রিলিফ ও 
সেবার সংগঠনে রাজেন্দরপ্রসাদের নেতৃত্ব আদর্শো চিত দৃষ্টান্ত হইয়া! আছে। 

ংল! দেশের সঙ্গে তাহার গভীর যোগ ছিল। তখনকার দিনের ভারতের শ্রেষ্ঠ 

শিক্ষাকেন্দ্র কলিকাতি1 বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তিনি 

অসামান্য মেধ! ও কৃতিত্বের পরিচয় দরিয়াছিলেন। তিনি যে কয়েকটি ভাষ। জানিতেন, বাংল! 

ভাষ! তাহার অন্কতম | তাহার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 42015 7011160” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

&* বৎসর ধরিয়া ভারতের জাতীয় জীবনে সকল শুভ উদ্ভোগের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে 

যুক্ত ছিলেন। ভারতবাসীও তাহাকে সম্মানের আসনে অধিঠিত করিয়াছিল। পরিণত বয়সে 

হইলেও তাহার দেহত্যাগে ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেশসেবার যে 
মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহ! ভবিষ্যৎ দেশসেবকগণকে নিষ্ঠা ও সেবার ভাবে উদ দ্ 
করিবে। তাহার দেহমুক্ত আত্ম! চিরশাস্তি লাভ করুক। 

ও শাস্তিঃ! শান্তি: !! শাস্তিঃ!!! 



বর্তমান সঙ্কটকালে জাতির কর্তব্য 
[ কলিকাতা বেতারকেন্দরে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ ]১ 

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর পনর বছরের মধ্যেই হিমালয়ের উপর চীনাদের 
বর্তমান ব্যাপক আক্রমণকে কেন্দ্র ক'রে ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা এবং তার যুগযুগান্তের 
জীবনযাত্রা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। সমগ্রজাতি এই সঙ্কটে আন্চর্যভাবে সাড়া 
দিয়ে নিজের দেশের কাছে ও সারা! জগতের কাছে প্রমাণ করেছে যে, তার শাস্তির নীতি 

শক্তিপ্রহ্থত__অক্ষমতাজনিত ময়। তার উপনিষদূরাজির মধ্যে বহুযুগপূর্বে - যে অখণ্ড মানবতা - 
বোধ পরিস্ফুট হয়েছিল, যা করুণাময় বুদ্ধ এবং পরবর্তীকালের সাধক ও মনীবীর1_ তথা 
আমাদের বর্তমানকালে শ্রীরামকৃষ্চ ও স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সেই সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 

ক'রে গেছেন সেই অখগুমানবতা-বোধ থেকেই এই শাস্তির নীতি উদ্ভুত হয়েছে। উইল 

ভূরান্টের ভাষায় ধা! “সমগ্র মানবজাতির এক্য- ও শাত্তি-বিধায়িনী গ্রীতি'_তা৷ এই দিব্যদৃষ্টি 
থেকে অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে । মানবেতিহাসের দিক থেকে বলা যায়, 

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সামরিক অভিযানের মনোবৃত্তি ও নীতির অভাব এক উল্লেখযোগ্য 

বৈশিষ্ট্য । ভারতবাপীর এই মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গীর কথ। উল্লেখ ক'রে ১৮৯৬ খৃঃ নিউ ইয়র্কে 

স্বামী বিবেকানন্দ তার 'মদীয় আচার্যদের" শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছেন £ এ দেশেই (ভারতেই) 
বাস করে পৃথিবীর একমাত্র জাতি, যার! সার! মানব-জাতির ইতিহাসের মধ্যে কখনও অপর 
জাতিকে জয় করার জন্ত নিজের দেশের শীমান1 অতিক্রম করেনি; যারা কখনও অপরের 

বিষয়ে লোভ করেনি? যাদের একমাত্র অপরাধ এই যে, তাদের ভূমি বড় উর্বর, তার] তাদের 
কায়িক পরিশ্রমের দ্বার! প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করেছিল এবং এইভাবে অন্তান্ত জাতিকে তাদের 

লুষ্ঠটন করতে প্রলুন্ধ করেছে। 
জাতিগত হিসাবে আমরা অপরের ক্ষতি করিনি, কিন্তু অন্যের দ্বারা আমর! ক্ষতিগ্রস্ত 

হয়েছি। আমাদের রাঞ্নৈতিক ও সামাজিক অনৈক্য, স্বার্থপরতা এবং আত্মকে ত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর 

জন্ত আমর! অনেক সময় রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিজেদের ছুর্বল ক'রে ফেলেছি, তার ফলে 
্বামীঙ্জীর তীক্ষ ভাষায় বলতে গেলে--আমরা অন্ত জাতিকে আমাদের নুন করতে প্রলুব্ধ 

করেছি। ভারতের বর্তমান নবজাগরণঃ য] গত শতার্ধীতে বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়েছিল, 

তাতে এই দুর্বলতার কথা ও শিক্ষার কথ! যথাযথভাবে বিবেচনা কর হয়েছিল এবং 
মান্য তৈরী ক'রে জাতিকে গড়ে তোলার সন্ত্রীবশী বাণী স্বামী বিবেকানন্দের মুখ দিয়ে নিঃস্থত 

হয়েছিল। এই ভাবে এই নব জাগরণ থেকে আবিভূ্ত হয়েছিল আমাদের জাতীয় আন্দোলন 
_-সর্বাম্ক জাতীয় এঁক্য এবং শক্তির বাণীনিয়ে। সে বাণী বর্তমান শতাবীর প্রথমার্ধে 

আমাদের জনগণকে সমবেত কর্ষে ও প্রচে্ায় উদ্ব দ্ধ করেছিল; আর ১৯৫০ খুঃ প্রচারিত 

১ “অল ইত্ডিয়। রেডিও'র সৌজন্তে 



চৈত্র, ১৩৬৯৭ বর্তমান স্কটকালে জাতির কর্তব্য ১২৭ 

আমাদের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রচার তারই আংশিক পরিপৃতি | ১৮৯৭ খুঃ 

স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিম থেকে জয়যুক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন ক'রে প্রথম যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, 
তারই মর্মস্পর্শী অংশে এই সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণের দিব্য দৃষ্টি উজ্জলরূপে প্রকাশ 

পেয়েছে । বামেশ্বরের নিকটে রামনাদদে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তর দিতে গিয়ে 
প্রথমেই স্বামীজী বলেন £ 

দীর্ঘতম রজনী এ বুঝি কেটে যায়_ছুঃসহ ব্যথার বুঝি অবপান হয়ে এল--মুমৃষূর্ দেহ 
এ বুঝি জেগে উঠছে। ভারত- আমাদের এই মাতৃভূমি বুঝি তার দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে 

উঠছেন । আর কেউ তাকে বোধ করতে পারবে না; তিনি আর কখনও নিদ্রাচ্ছন্ন হবেন না) 

আর কোন বহিঃশক্তি তার অগ্রগতি রুদ্ধ করতে পারবে ন1!-কারণ দানবের অপরিসীম শক্তি 

শিয়ে তিনি নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দীড়াচ্ছেন ! স্বাধীনতা-লাভের পর থেকে মনে হয় যেন 

একট! আত্মতৃপ্তির ভাব, একটা আরামের ভাব, অত্যধিক অর্থ-লোলুপতা, স্বাচ্ছন্দ্য, 

ক্কীর্ণ স্বার্থ ও তুচ্ছ ব্যাপারে মাথ! ঘামানোর এক আত্মধাতী মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে 
দেখা দিয়েছিল। শিজেদের স্বাধীন বলে ধরে নিয়ে আমন্না চলতে আরম্ভ করেছিলাম, 

আর সেই স্বাধীনতার পবিত্র নামে, বাক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থের খাতিরে-সর্ববিধ বিশৃঙ্খলার 

প্রশ্রয় দিয়েছিলাম এবং এরই জন্ত স্বজাতির অবশিই অংশের প্রশংসাও লাভ করেছিলাম ! 

আত্মনিয়ন্ত্রণই যে স্বাধীন মাহ্ৃষের লক্ষণ-_বিশৃঙ্খল। যে ক্রীতদাসের লক্ষণ, স্বাধীনতা -বক্ষার জগ্ঠ 

সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, সেটুকু শিক্ষা আমাদের হয়নি। আজকের জাতীয় সঙ্কটে এই 

শিক্ষাটিই আমাদের জাতির প্রাণে গভীরভাবে বেখাপাত করেছে । কোন গ্রন্থ ৰ উপদেশ 

কোন জাতিকে এই কঠোর নীতি শিক্ষা দিতে পারে ন।-কেবলমাত্র নিষ্ঠুর ৰাস্তব অভিজ্ঞতাই 
এ শিক্ষা দিতে পারে। বর্তমান অভিজ্ঞতার অগ্রিপরীক্ষার স্থযোগে নতুন ভাবে আমাদের চরিত্র 

ও ভাগ্য গঠন করতে হবে। আমর! যেন প্রত্যেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, যাতে আগের বিষয় 
আগে ভাবি ং আমাদের এই প্রাচীন দেশের এঁক্য ও স্বাধীনতা এবং কোটি কোটি জনগণের 

সখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ; চিরদিনের জন্য যেন উপলব্ধি করি যে, স্বাধীন দেশের নাগরিকতা কঠিনতর 
উপাদানে গঠিত। সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা ও আরামপ্রিয়তা বিদায় ক'ঝে দিই এবং সর্বোপরি 
আমাদের বছ পুরাতন শাস্তিপ্রিয়তার সঙ্গে শক্তি ও নিভীকতা৷ যুক্ত করার মঙ্বল্স গ্রহণ করি। 

অনুসরণ করি, শীকৃষ্ণের সেই বাণী, য1 গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে উচ্চারিত হয়েছে ঃ 
'যস্মাং নোদ্বিজতে লোকে! লোকন্নোদ্বিজতে চ যঃ।'_-যার থেকে জগৎ উদ্বিগ্ন হয়না এবং 

জগৎও যাকে উদ্বিগ্ন করতে পারে ন1। 

আমাদের দেশ তার দীর্ঘ ইতিহাসে বহু উত্বান-পতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্ত 
ভারত এগিয়ে চলেছে । আমাদের নিজেদের উপর এবং আমাদের জীবন-ধারার উপর বিশ্বাসই 

সাময়িক পশ্চাদপসরণের আধাতকে জয় করতে আমাদের সাহায্য করেছে। অন্তায় ও ভ্রান্ত 

নীতি অন্গসরণ করার সময়েও এই বিশ্বাস বিভিন্ন জাতিকে সাহস ও শক্তি দিয়েছে। 

আমাদের দাবি তো গ্ঠায়সঙ্গত এবং আমাদের অন্ুস্থত নীতি অভ্রান্ত। অন্ত কোন দেশের 

ক্ষতি করার ইচ্ছা আমাদের নেই। সর্বজাতির মঙ্গলবিধান করার যে চিরাচরিত নীতি-- 
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স্বাধীনতা-লাভের পর থেকে আমরা লেই নীতিই অঙ্থসরণ ক'রে চলেছি। যেহেতু আমাদের 
উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত, অতএব পরিণামে আমর! জয়লাভ করবই | “যতো1 ধর্মস্তাতো জয় যেখানে 

ধর্ম, সেখানেই জয়-_এই হ'ল আমাদের মহাকাব্য মহাভারতের অপরিবর্তনীয় বিষয়বস্তু । 
স্বাধীন ভারতের জয়যাত্রাকে সফল করবার জন্য আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে এবং সঙ্কল্পকে 
শাশিত করতে হবে--এই জয়যাত্রা! অন্য কোন দেশের পরাজয় স্চনা করে না। সংগ্রাম দীর্ঘ 
হ'তে পারে -এমন কি, অগ্রগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হ'তে পারে, কিন্ত শেষে দেখা যাবে 

জাতির আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও ভাবের এক্য ঘটেছে এবং জাতি রাজনৈতিক ও সামাজিক 

দিক দিয়ে সতর্ক হয়েছে। 

বিবেকানন্দের অসম সাহসের ভাব আমর! অক্ষয় সম্পত্তিবূপে লাভ করেছি। 

১৮৯৪ খুঃ লেখা “আমার বীর সন্তানদের প্রতি" নামক তার পত্রধানিতে আমর! এই ভাবের 

স্পর্শ পাই £ সংগ্রাম কর, সংগ্রাম কর--এই ছিল গত দশ বছর ধরে আমার আদর্শ। আজও 

আমি বলি, সংগ্রাম কর। যখন চতুর্দিক তমসাবৃত, তখনও আমি বলেছি, সংগ্রাম কর) যখন 
আলে! আনছে, তখনও বলছি--সংগ্রাম কর। 

আজ এবং অনস্ত কাল ধরে জাতিকে অসীম আশ] ও অবিরাম কর্মপ্রচেষ্টার ভাবে উদ্ব ্ধ 
হ'তে হবে। 

নমে। যুগ-অবতার বিবেকানন্দ 
শ্রীবৈকু্ঠনাথ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় নি 0804 
জাতির মৃত্যুর সন্ধি, তুমি আসিবে না 

নররূপে তুমি এলে কালি ৰ সমাজ আচ্ছন্ন আধি- আসি নাশিবে ন11 
করুণার র! 

নমে! নমে| নমো হে রামকৃ, ধর্মের ক্লীবত্ব হীন স্বণ্য মনোভাব 
নমো! যুগ-অবতার ! মুছিবার আগে ঘটে তব তিরোভাব। 

যে-তুমি লক্ষ তারকা-তপনে, সে অভাব মর্মস্তদ পূর্ণ করে! আসি, 

যে-তুমি রয়েছ জীবনে মরণে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি যে সন্গ্যাসী, 
ধরার ধূলায় এলে সেই তুমি সংযম, তিতিক্ষা নিষ্ঠা, প্রেম__কিছু নাই 

পারের কর্ণধার ! | 
আর্ত জীবেরে দিলে প্রভূ চির শুধু কাধ-কাঞ্চনের দাস হ'তে চাই ! 

শাস্তির সন্ধান ! জাতির এ দ্বণ্য কাম্য লুন্ধ অর্থ-আশ ! 

হতাশের কানে শোনালে দয়াল, তোমার উদার বীর্যে মোহন প্রকাশ 
রি ৪৯৯৮ গান! হে সাধু সংযমী বীর, এস এস নামি 

চ55১75787 সমগ্র পরাণ দিয়া যাচি তোমা আমি 
ভেদবুদ্ধির নত হ'ল ফণা, 

জলধার। গঙ্গার !! হোক পুন দেশে মম তব আবির্ভাব ॥ 



শৃতবাধিকী-উপলক্ষেঞ 
স্বামী যতীশ্বরানন্দ 

স্বামী বিবেকানন্দের শতবাধিকীতে তাহার 
গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ধদেবের এই 

শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা তমলুক আশ্রমের ও তমলুক- 
বাসীর পক্ষে একটি অতি শুভদ্দিন। 

শীত্রীস্কামীতীর শতবাধিকী সমস্ত ভারতের 
ও জগতের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটন1। 

জীরামকৃষ্জ ভারতের ও জগতের কল্যাণের 

জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও 

শ্রীশ্ীমার শুভাগমনে দক্ষিণেশ্বর হইতে এক 

বিরাট আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রবাহিত 

হইয়াছে । তাহাই পরে প্রধানতঃ বেলুড় মঠে 
কেন্দ্রীভূত . হয়। সেই আধ্যাত্মিক শক্তি 
ঠাকুরের শিষ্গণের বিশেষতঃ স্বামীজীর 
মাধ্যমে সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং 
অসংখ্য নরনাবীর জীবনে আধ্যাত্বিক প্রেরণ! 

আনিয়াছে ও আনিতেছে। 

ভগবদিচ্ছায় আমার-_-ভারতে, ভারতের 
মন্নিকট বছদেশে ও দূর পাশ্চাত্য দেশে__ 
ইওরোপে ও আমেরিকায় তাহাদের মহিম। 

কিছু কিছু দর্শন করিবার সৌভাগা হইয়াছে। 
তাই বলিয়াছি, তাহাদের জন্ম সর্বজগতের 
মঙ্গলের জন্য । 

রশ্রত্বামীজীকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য 
আমার হয় নাই। ১৯০২ খুঃ তিনি তাহার 

অখণ্ডের ঘরে" চলিয়া যান। তাহার চার 

বত্মর পরে আমার রামকঞ্জ-বিবেকানন্দের 

আধ্যাত্বিক ভাবধারার সংস্পর্শে আসিবার 

হযোগ হয়। 

শীশ্রঠাকুরের কথামত ও স্বামীজীর 

খঙ্থাদি আমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ 

করিতাম। শীত্রীঠাকুর-স্বামীজী-প্রদশিত 
আধ্যাত্বিকতা ও সেবাধর্ম আমর! আমাদের 

জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করি। এই সময়ে 
আমাদের মহাসৌভাগ্যক্রমে, সত্য সত্যই 
দৈব ইচ্ছায় আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্ন্যাপী 
শিষ্গণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আদি। প্রধান 

যে কয়েকজনের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়! 

ধন্য হই তাহাদের পুণ্য নাম £ 
স্বামী ব্রন্মানন্দজী--সমগ্র মঠ-মিশনের প্রথম 

অধ্যক্ষ, স্বামী প্রেমানন্দজী - বেলুড় মঠের 
তত্বাবধায়ক, স্বামী শিবানন্দজী--সমগ্র মঠ- 

মিশনের সহাধ্যক্ষ, স্বামী সারদানন্দজী--সমগ্র 

মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক ও স্বামী 

তুরীয়ানন্দজী-_শ্রী্রীঠাকুরের ভাষায় 'গীতোক্ত 
যোগী” । | | 

আমাদের আদর্শের কথা শুনিয়া তাহার! 

আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। তাহারা 

বলেন, সব বিষয়েই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, 
নতুবা ধর্জীবন ও সেবাকার্ষয ঠিকভাবে 
অন্থলরণ কর] যায় না। শ্রীশ্রীস্বামীজীর সেবা- 

ধর্মের উল্লেখ করায় তাহার বলেন, “তাহার 

সেবাকার্য তাহার গভীর আধ্যাত্মিক অহ্ৃভূতির 

ফল। তোমরাও সাধনভজন করিয়া যতই 
আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবে, ততই বুঝিতে 

পারিবে যে, ভগবান অন্তরে ও সর্বভূতে 

রহিয়াছেন। তখন তোমাদের জীবসেবা 

শিবসেবায় পরিণত হইবে ।, 

স্বামীজীর গুরুভ্রাতাগণ কূপ! করিয়।৷ আমা- 

দিগকে আরও বুঝাইয়া দেন, যে শাস্ত 
আধ্যাত্বিক ভাবধারা আ্র্রীঠাকুরে বিশেষ 

* গত ৩১শে জানুআরি তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে মন্দির-প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রদত্ত ভাষণ । 
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ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই আবার 

স্বামীজীর ওজন্বিনী বাগ্মত ও কমবহুল 

জীবনের ভিতর দিয়] সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
শ্রীপ্রীঠাকুরের সন্তানগণ আরও বলেন যে, 
ঠাকুরকে বুঝিতে হইলে স্বামীজীর ভিতর 

দিয়! বুঝিতে হইবে । 
স্বামীজীর কথায় পুজনীয় তুরীয়ানন্দ 

মহারাজ বলিতেন, আমেরিকা রওনা হইবার 

পূর্বে স্বামীজী তাহাকে বলিয়াছিলেন, “হরি- 
ভাই, তোমর। ধর্ম বলিতে কি বুঝ, তাহ! 
আমি জানি না; কিন্ত আমি এইমাত্র জানি 

যে, আমার হৃদয় বিশাল হইয়াছে ও সকলের 
জন্য আমি অহ্ুভব করিতে শিখিয়াছি।? ইহার 

কারণ স্বামীজীর শান্ত পবিত্র হৃদয় শ্রীভগবানের 

অনন্তপ্রেম ও করুণাপূর্ণ হদয়ের সঙ্গে যুক্ত 

হইয়াছিল, তাই তিনি সর্বভূতের প্রতি 
সহাহৃভূতি অহ্ৃভব করিয়াছিলেন। আমা- 

দিগকেও শক্তি অনুসারে নিজ নিজ ভাবে সেই 
পথ অনুসরণ করিতে হইবে । 

শশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া স্বামীজী এই 
জ্ঞানলাভ করেন যে, “জীবে দয়! নয়, শিবজ্ঞানে 

জীবসেবা।' তাই তিনি পূর্ণ উপলব্ধি করিয়] 
পরে বলিয়া গিয়াছেন,। জীবে প্রেম 

করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।' 

তিনি আরও বলিয়াছেন, “যতই ছুঃখকষ্ট 

অহ্ৃভব করি না কেন, আমি আমার ভগবান 

-জগতের অব ছুঃস্থ দবিদ্রদের সেবার জন্য 

সহত্র বার জন্মগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।” 

জগতে বহু প্রকারের দরিদ্র আছে। 

অর্থে দরিদ্র স্বাস্থ্যে দরিদ্রঃ নৈতিক জীবনে 

দরিদ্র, আধ্যাত্মিক বিষয়ে দরিদ্র--সকলেই 
শ্বামীজীর সহাম্ৃভৃতি ও সেবার পাত্র তাই 

তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, “সকল ভাবেই 
নারায়ণের সেব। করিতে হইবে।, এইন্ধপে 

উদ্বোধন [ ৬৫তয বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

শ্রীরামরুষ্$ মঠ ও মিশনের সেবাশ্রম, শিক্ষা- 

প্রতিষ্ঠান, পুস্তক-প্রকাশন-বিভাগ, গ্রন্থাগার, 
মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং হইতেছে । 

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ও তাহার বিশ্ব- 

প্রেমের একটি বিশেষ প্রকাশ। তিনি বুঝিয়া- 

ছিলেন যে, ভারতের আধ্যাত্বিক ভাবধারায় 

জগতের কল্যাণ হইবে । অথচ আমর! কত 

দূর অধঃপতিত হইয়াছি, তাহ] তিনি মর্মস্পর্শী 
ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, “আমরা অলপ, কর্ম- 

বিমুখ, সংহতি-সাপনে অক্ষম, ভ্রাতৃপ্রেম-বজিত.। 

পরম্পরকে দ্বণা ও হিংসা করি-ইহাই 
আমাদের শোচশীয় অবস্থার স্বরূপ |” 

ভবিষ্যদৃদ্র্ট! স্বামীজী বহু বৎসর পূর্বেই 
বলিয়। গিয়াছেন যে, চীনবাসীর্দের ভিতরে এক 

বিশাল জনজাগরণ আসিবে, আবার তাহারা 

ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিতেও চেষ্ট৷ করিবে । 

যিনি আমাদের অধঃপতন ও চীন দ্বার! 

ভারত আক্রমণের কথা বলিয়াছেন, তিনিই 
আবার যোগদৃষ্টিতে দেশমাতৃকার মহাজাগরণ 
দর্শন করিয়া ভবিব্যদ্্বাণী করিয়াছেন £ 

আমাদের দেশ-মাতৃক1! তাহার জুদীর্ঘ গভীর 

প্রন্প্তি হইতে জাগ্রত হইতেছেন। কাহারও 

সাধ্য নাই এই জাগরণ রোধ করে। জাগ্রত 

ভারত আর নিদ্রাভিভূত হইবে ন1। বাহিরের 
কোন শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়! রাখিতে 

পারিবে ন11 শ্রীভগবানের অলঙ্ঘ্য আদেশে 

এবার ভারতের অভ্যুদয় অবশ্বস্তাবী ; দেশের 

দুর্গত জনগণের সুখসমৃদ্ধির দিন সমাগত। 

তিনি শুধু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই, আমাদের পুনরুদ্ধারের উপায়ও নির্দেশ 

করিয়। গিয়াছেন £ 

১. প্রথমতঃ ধর্ষের উপর আমার্দিগকে 

প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে । 
সমাজতান্ত্বিক অথব রাজনৈতিক কোন 
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আন্দোলন করিবার পূর্বে আধ্যাত্মিক ভাবের 
বন্তায় দেশ ভাসাইয়া দাও। আত্মতত্ব প্রচার 

করিবার পর লৌকিক যে কোন জ্ঞান 
আপনিই আসিবে । 

ধর্মে সংহতি-স্বাপনই ভবিষ্যৎ ভারত 

গড়িবার প্রথম সোপান । 

২, একমাত্র শক্তিই আমাদের প্রয়োজন। 

আত্মা অনন্ত সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। উঠিয়া 
দাড়াও-_নিজের স্বরূপ ব্যক্ত কর। আত্মসন্বিৎ 

জাগ্রত হইলে দেখিবে-ক্ষমতা, মহিমা, সততা, 

পবিত্রতা, যাহা! কিছু বরণীয় স্বতই আমিবে। 
ভয়ের পরিবর্তে অভয়__নির্ভীকতা আপনিই 

আসিয়! যাইবে । 
৩. খাঁটি দেশসেবক গড়িয়া তুলিতে 

হইবে । লৌহের ন্যায় দৃঢ় পেশী, ইস্পাতের 
মতো কঠিণ স্নায়ু, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিসম্পনন বলিষ্ঠ 
মানবের প্রয়োজন। 

আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার - যাহ] 
দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, 
বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় ও মাহুষ স্বাবলম্বী 

হইতে পারে। 

৪. পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত সর্বধর্মের 

মূলভিত্তি বেদাস্তের সমন্বয়, ব্রহ্মচর্য) শ্রদ্ধা ও 

আত্মবিশ্বান হইবে আমাদের জাতীয় শিক্ষার 

মূলমন্ত্র । 

৫* জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে 

হইবে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকগণ দরিদ্র 
জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে লৌকিক ও 

আধ্যাত্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণ করিবেন। 

যে শিক্ষা, যে সংস্কৃতি উচ্চবর্ণের ক্ষমতার উৎস, 

তাহ। নিয়শ্রেণীদের আত্মসাৎ করিতে হইবে । 

ইহাই সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায়। 

৬. নারী-জাতির উন্নয়নও একাস্ত 

আবশ্ঠক। সর্বাথ্থে হিন্দু-রমণীর সতীত্বের 

শতবাধিকী-উপলক্ষে ১৩১ 

আদর্শকে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের উধ্ব 

স্থান দিতে হইবে । তাহার সহিত আধুনিক 
শিক্ষাদিরও ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। 

অন্ঠান্ত বিষয়ের সহিত ব্যায়াম, সাহস, 

বীরত্ব ও আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ব করাও 

মেয়েদের বিশেষ প্রয়োজন । 

৭, ম্বামীজীর ইচ্ছা ছিল ভারতের অধ্যাত্ব- 

বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্যের জড়-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে 

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এঁক্য স্থাপন করা। 
ভারত হইতে আত্মজ্ঞানম্পরায়ণ ব্যক্তিগণ 
সার্বভৌম বেদাস্তবর্ম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যে 
যাইবেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষকগণ 

কল্যাণমূলক শিক্ষাফল ভারতবর্ষে আনিতে 

সাহায্য করিবেন । 

৮. ভগবান শ্রীরাম ও আশ্রীযায়ের 
প্রদধশিত সাধন-পথ প্রচারকল্পে ম্বামীভী ছুইটি 
মঠ স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন-_-একটিতে 
আদর্শবাদী পুরুষগণ আত্মজ্ঞান লাভ ও জগতের 
কল্যাণের জন্য “আন্ননো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় 

চ'--ভোগস্বধ ত্যাগ করিয়া! পরের মঙ্গল সাধন 

করিয়। যাইবেন। অন্থটিতে সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবে 
নারীগণ ও একই আদর্শে উদ্বদ্ধ হইয়া 
সকলের, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির সর্বাঙগীণ উন্নতির 

জন্ত ব্রতী হইবেন । শ্রীশ্রীঠাকুর ওশ্রীত্রীমায়ের 
আনীর্বাদে স্বামীজীর এই ইচ্ছা! কার্ষে পরিণত 

হইয়াছে এবং আমর! এই বিশাল কর্মের 

সথচনামাত্র দেখিতেছি। 

দেশের বর্তমান ছু্দিনে স্বামীজীর শত- 
বাধিকী উপলক্ষে তাহার ম্তৃতিরক্ষার্থ জড় 

প্রস্তর বা ইঞ্টকের বিরাট গৃহাদি প্রস্তত 
করা সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্ত 
বর্তমানে তাহার প্রাণময় ভাব প্রচার করিবার 

পূর্ব যোগ আমরা! পাইয়াছি। আমাদের 



১৩২ 

জীবনে তাহার আদর্শ জীবন্ত করিয়া তুলিতে 
হুইবে-_সেই আদর্শ সর্বত্র প্রচার করিতে 

হইবে। ইহাই এখন স্বামীজীর ম্বৃতি-রক্ষার 
প্রকৃষ্ট উপায়। 

শ্ীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, সাধন-ভজন 

করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিষঠিত হও। 
স্বামীজী ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়! বলিয়াছেন £ 

£না196 186 05 007381599 109 ৪0908, 200. 

0760 1611) ০061)01৭ 60 1989 £০০5. প্রথমে 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ ৩য় সংখ্য। 

আমাদের নিজেদের দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
হইবে, তারপর সকলকেই দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত 

হইবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে । 

স্বামীজীর এই উপদেশ যেন আমর! সর্বদা 

স্মরণ করি এবং উহ1 কার্ষে পরিণত করিয়া, 

তাহার স্মৃতি জীবস্তভাবে রক্ষা করিয়া, 

আমাদের জীবন ধন্য করিতে পারি -ইহাই 

ীক্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীস্বামীজীর চরণে 

আমার প্রার্থন1। 

শতাব্দীর নমস্কার 
অকিঞ্চন মুখোপাধ্যায় 

তোমারে প্রণাম করি, তুমি চিরঞ্জীব ভারতের 
উদার মর্মের বাণী ধরিয়াছ নিখিল লোকের 
মানস সম্মুখে তুলি'। অবিকম্প তব কণ্ঠম্বরে 
অবিনাশী আত্মরূপ ছুর্দিনের ভয়ার্ত প্রহরে 
জোগায়েছে মহাশক্তি। আত্মবিস্মৃতির মোহলাজে 
নিমগ্ন মানব আত্মা তোমার প্রদীপ্ত মৃতিমাঝে 
লভেছে পৌরুষ নব । তব বিশ্বত্রাতৃত্ব আহবান 
উজ্জীবিত করিয়াছে দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ প্রাণ 
নবীন জীবন বেদে- হিংসা, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধহীন 
দিব্যভাব রসসিক্ত, সমুজ্জরল, সরল, মস্থণ 

শান্ত, মুক্ত, নিরুদ্বেগ । 

আদর্শের সেই উচ্চ চুড়ে 
নিবিকার চিত্তে বসি' মুখোমুখী জীবন মৃত্যুরে 
দেখিয়াছ একাশনে | যে অন্ধ তামসী বিভীষিকা 

পঙ্গু করে জীবনেরে, তব বগ্র বহি বাণী শিখা 
নিঃশেষে হেনেছে তা'রে । বুঝায়ে দিয়েছ বারম্বার 
মৃতারে, এড়ায়ে নহে, মৃত্যুরে করিয়া অস্বীকার 
প্রতিষ্ঠিত অমর জীবন ; দেখায়েছ বারে বারে 
জ্যোতির্ময় পুরুষের দৃপ্তরূপ তমসার পারে । 
স্বরূপে সাক্ষাৎ শিব, মৃত্যুঞ্জয়ী, তুমি মহাবীর 
তুমি যুগ-যুগন্ধর অনাগত শত শতাব্দীর | 



মমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ 
[ পুর্বাবৃত্তি ] 

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সাম্তনা দাশগপ্ত 

(৯) শূদ্র-সংস্কৃতি 

স্বামী বিবেকানন্দের মতে পরবর্তী যুগ যে 

ৃ্রশ্রেণীর প্রাধান্তের যুগ, তা আমরা! পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে দেখলাম। এই যুগের বূপ সমন্ধে 

তিনি যে সুনির্দিঈ অভিমত দিয়েছেন, তা 
পরবর্তী ইতিহাসের দ্বারা সমগিত হয়েছে_ 
এ-কথা আমর! ডক্টর ভূপেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 
মভিমত আলোচনা-কালে দেখেছি । লেনিনের 

বহুপূর্বে তিনি 

9০৫1৪-র কথা চিস্তা করেছিলেন। তার 

পৰিব্রাজক' গ্রন্থে তিনি এ-সম্পর্কে বলছেন ঃ 

“ভারতের উচ্চবর্ণের, তোমরা ভূতকাল:"" 
বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি ব'লে যে 

বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণত1-জনিত দুঃস্বপ্ন । 

ভবিষ্যতে তোমর! শূন্য । তোমাদের পৃতিগন্ধ 
শরীরের আলিঙ্গনে অনেকগুলি রত্ব-পেটিক! 

আছে। এখন ইংরাজ-রাজ্যে, অবাধ-চর্চার 
দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পাবে 

দাও। তোমর! শুন্তে বিলীন হও, আর নূতন 
ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার 

কুটার ভেদ ক'রে, জেলে, মালা, মুচি, যেথরের 

মধ্য হ'তে। বেরুক মুর্দির দৌকান হ'তে, 

হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ক।রখান! 

থেকে”")" ভার এই উক্তিটি নান1 দিক থেকে 

তাৎপর্যপূর্ণ । শুধু শূত্রঅভুখান সম্বন্ধে যে 

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এর মধ্যে, তা 

শয়। শৃদ্র-অধ্যুষিত সমাজের সংস্কৃতির কি 
ব্বপ হবে, তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি 
এখানে । শৃদ্রগণ তাদের শৃত্রত্ব সহই বিরাজ 
করবে। শুধু উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির যা যহারত্ব, 

£1১101908118  010951958 

তা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। লেনিনের 

যখন এ-বিষয়ে কোন ধারণ] ছিল না, মাও 

সে-তুঙউ, যখন জন্মীননিঃ তখন বিবেকানন্দ 
দিচ্ছেন শুদ্র-সংস্কৃতির এই সুস্পষ্ট চিত্র । 

কার্ল মাক্সের চিন্তাধারার সঙ্গে বিবেকানন্দের 

চিন্তাধারার এক্য এই শ্রেণী-সংগ্রমের দিক 

থেকে পরিলক্ষিত হয়। মাঝ্স-এর মতে সমাজ- 

বিবর্তনের পাঁচটি পর্দায় আদিম সাম্যতন্ত্র 

দাসপ্রথার যুগ, সামন্ততন্, পুঁজিতন্ত্র। সমাজ- 
তন্ত্র। শেঝোক্ পর্যায়টির আবার ছুটি স্তর । 

প্রথম, শরমিক-একনায়কত্বের স্তর। দ্বিতীয়, 

শ্রেণীবিহীন সমাজের স্তর। এইটি হ'ল শেষ 
স্তর। প্রসঙ্নক্রমে বলছি যে, মাঝ্স-এর মমাজ- 

বিবর্তনের বিবরণ এখানে সমাপণ্ত। শ্রেণী- 

বিহীন সমাজে পৌছবার পর সমাজের পরিবর্তন 
তে। থেমে থাকবে, বিশ্বস্ষ্টির নিয়মই যে 

পরিবর্তন। কিন্ত সে পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি 

সম্পূর্ণ নীরব । মাক্স-এর ব্যাখ্যা এই জন্যই 
অবৈজ্ঞানিক ও অসম্পূর্ণ ব'লে আখ্যাত 
হয়েছে সমালোচকদের দ্বারা । বিবেকানন্দের 

শ্রেণীপ্রাধান্ত চক্রাকারে বিবতিত হয়। সে 
যাই হোক, মাঝ বলেন £ শ্রেণীবিহীন সাম্য- 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিক-বিপ্লবের দ্বারা । 

আদিম সাম্য-সমাজে বর্বরোচিত সাম্য ছিল। 

তখন রাষ্ট্র, ধর্ম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি শোষণের 
এই তিনটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। শেষ 

পর্যায়ের সমস্ত যন্ত্র 'আ]] 1008 9৯৮ 

শুষ্কপত্রের মতে ঝরে পড়বে । কারণ শ্রেণী 

ন] থাকলে শ্রেণী-শোষণের যস্ত্রেরে আর কোন 

প্রয়োজন থাকে না। মধ্যবর্তা তিনটি যুগ 
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শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের যুগ। এই অতি সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা হ'তে দেখা যাচ্ছে শ্রেণীসঙ্ঘর্য, 

সমাজ-বিপ্লব, শ্রমিক-অভুঠথান ও পুরোহিত- 

তন্ত্রের বা মাঝ্-এর কথিত ধর্মের শোষণকার্ধ 
সম্পর্কে বিবেকানন্দ ও কার্ল মাঝ্স'-এর বিশ্বাস 

এক। এ-ছাড়! একের অভাব অনেক। 

বিবেকানন্দ বাষ্্যস্ত্রের অবসানের কথ] বলেননি, 

আদিম সাম্য-সমাজের উল্লেখ করেননি । 

তা-ছাড়।» শূদ্র-শাসিত সমাজই বিবেকানন্দের 
মতে সমাজ-বিবর্টনের শেম স্তর নয়। 

তাঁছাড়। শ্রমিক-সমাজের সংস্কৃতি-সঞ্ধে 

মাক্সবাদীরা বিবেকানন্দের মত যা! ভেবেছেন, 

তা ঠিক নয়। এ-সম্পর্কে এবার আমরা 

আলোচন! ক'রব। 

সমাজতন্ত্রবাদিগণ বিবেকানন্দের | ৪0 & 

800181186 এই ঘোষণাটি যত্ব-সহকারে লক্ষ্য 
করেছেন, তার সঙ্গে যে তিনি আর একটি বাক্য 
যোজন] ক'রে দিয়েছিলেন, ত1 বিশেষ চিন্তা 

ক'রে দেখেননি । তিনি বলছেন, “] 0 ৪ 

80018086 1006 10908039 16 19 9 10916906 

৪৪910, 100৮ 108] ৪, 108 18 1096601 6080 

00 10:80. শুদ্র-অভ্যুর্থান অবশ্বভাবী এ- 

কথ! বিবেকানন্দ বললেও, তাতেই যে পরম 

কাম্যবস্ত লাভ হবে-_এ-কথা তিনি একবারও 

বলেননি । বিশুদ্ধ শৃদ্র-সংস্কৃতির উৎকর্ষ-সম্বন্ধে 

তার গভীর সন্দেহ ছিল। আমরা ইতি- 
পূর্বেই দেখেছি, তিনি বলেছেন যে, শুত্র- 
সংস্কৃতির প্রীধান্তকালে সভ্যতার অবনতি 

ঘটে। তার স্বপ্নের সাজ হ'ল সেই সমাজ, 
“1 আ1)100 6089 10005119089 01 019 

0169600900১ 809 0918079  ০1 609 

101116515) 500 609 018021006156 ৪1)116 

01 035 60100701019] 900. 008 1099] ০1 

608118 ০1 6৪ 1896 080 81] 109 080 

195০6 01003 6891: 95118, 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--৩য় সংখ্য! 

যদিও তিনি তুষ্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'এযন 
একদিন আনিবে, যখন শৃত্রত্ব-সহিত শুদ্রের 

প্রাধান্ত হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ 
করিয়া শুদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ 
করিতেছে, তাহা নয়, শুদ্র-ধর্মকর্মের সহিত 

স্বদেশের শৃদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ 
করিবে ।” (“বর্তমান ভারত' ) কিন্ত তিনি মনে 

করতেন যে, একদিন চক্র ঘুরে যাবে এবং 

শৃদ্র'সমাজ ব্রাহ্মণ-সমাজে পরিণত হবে ত্রাঙ্গণ্য- 
স্কৃতিতে উন্নীত হয়ে। তার যে শ্রেণীবিহীন 

সমাজ, তার শেষ পর্যায়ে প্রজাপুঞ্জ সকলে 

ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করবে-_সে হবে বিশেষ 

স্ববিধাহীন ব্রাহ্মণ-সমাজ। শুদ্র-শাসনে যে 
106170 01 0818879, ঘটে, তা পরিণায়ে 

অপসারিত হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে, 

শূৃত্রের শৃদ্রত্ব'-সহ অভ্যু্থানের কথ! ভার শেষ 

কথা নয়। এদিক দিয়ে মাঝবাদের সঙ্গে 
তার অনেক পার্থক্য । 

(১) সাম্যের ধারণ। ও ব্যক্তি-হ্বাধীনতাবাদ 

তার “সাম্যের ধারণাও (0029898 ০1 

809]165) মাঝ্সেএর সাম্যের ধারণা হ'তে 

বহন পরিমাণে পৃথকৃ। তিনি বলেছেন, 

“5০ 10980) 0916087 80018] 90081165 100: 

10908911659 1006 888 ৪৮৪] 10810 1798 81৫ 

89008 7121035 800 108196 000 1796001) 01 

60০00৫1)6 %00 906100 10 65৪1 5, 

এই উক্তির মধ্যে গত দৃ্টিভলী লক্ষণীয়। 
প্রথমতঃ এতে প্রতিপাদন কর! হয়েছে 

এই কথ! যে, প্রত্যেকের অধিকার এক, 
তার দ্বারা সামাজিক এক্য স্থাপিত হোক বা 

নাহোক। শক্তির তারতম্য যদি চিরস্তন হয়, 

তা হলেও বেদাস্তের যুক্তি অন্ুনারে-সকলকে 

একই অধিকার দিতে হবে। কিন্ত এই 'একই' 
বলতে বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে 89709 



চৈত্র, ১৩৬৯] 

বোঝেননি। অহুন্নতের জন্ত কিছু বিশেষ 
সুবিধা বুঝেছেন । পত্রাবলীতে তিনি বলছেন, 
“1 00919 18 10600981165 10. 09০9১ ৪61]] 

01097910888 108 6৫08] 011813099 10 %11- 

***01)9 অ6৪91 91)0010 109 ৫1910 12/019 

01)0008 61190 0119 86006 ** | সম্পূর্ণ অভিনব 

এই সাম্যের ধারণ] । 

দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কথাটি 
যে 270. 

81)058176 &00 96100 110 

11191469002 09890010/) ০01 

99:57 ₹+%চ 

_প্রত্যেককে বিশেষ করে চিন্তা ও 

কার্ষের স্বাধীনতা দিতেই হবে (109196 5090) | 

কেন? না 40199:৮5০01 00০05106800 

80810 19 0119 00]% 00120186100 01119) ০1 

৫0০ দ0]) 900 1911-1091081, (11966918 ১,79) | 

চিন্তা ও কার্ষের স্বাধীনত| হ'ল জীবনের লক্ষণ, 

উন্নতির উপায় ও মঙ্গলের কারণ। তা শুধু নয়, 

“10619 16 006৪ 1006 9146) 6109117780১ 6109 

198) 0109 2861010 17036 80 00৮10”, (15666918), 

যেখানে এই স্বাধীনতার অভাব আছে, 

সেখানে সমাজ সামগ্রিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। 

মাক্স-গোঠীভুক্ত যাবতীয় সমাজতন্ত্রবাদে 
চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা অত্যন্ত গৌণ 

স্থান পেয়েছে, প্রধান স্থান পেয়েছে অর্থনীতিক 

অধিকার। বর্তমান সমাজতাস্ত্রিক বাষ্ট্রগুলির 

শাসনতস্্রে ব্যক্তির বাক্য ও চিন্তার স্বাধীনতার 

কোন স্বান নেই। কিন্তু স্বামীজী এইরূপ ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাকে বলছেন) 60৪ 0101) ০০00016100 

91 ০ 808. এ611-9108' | মানুষ যতই 

আধিক সম্পদ পাক, চিন্তার ও বাক্যের 
স্বাধীনতা ব্যতীত সে একটি বন্ত্র-মাত্র। যন্ত্রের 

মতো শিয়ন্ত্রিত হ'লে কিভাবে সে তার সুপ্ত 
শক্তির বিকাশ সাধন করবে? এ-বিষয়ে চর্ম 

সত্য কথা 0100 96০8: 2৫1) বলেছেন, 

9090 £০591070906 18170 ৪0158616869 101 

সযাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ ১৩৪ 

8816.8০500 2060৮, এ-কথ| রাহ়ীয় জীবনে 

যেমন সত্য, সামগ্রিক সমাঞ্জ-জীবনে তে মন 

সত্য। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদে এই 
ব্যকি-স্বাতন্ব্যবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
দেওয়া হয়েছে। মাক্সবাদে ব্যক্তি-স্বাতস্য- 

বাদকে অস্বীকার কর! হয়েছে। 
(১১) বিবেকাননের সমাজতান্ত্রিক কর্মহচী 

বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র যে কর্মপন্থা! ব! 

10190 ০1 ৪০6০০" নির্দেশিত হয়েছে, তা মার্ঝীয় 

কর্মপন্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । তার স্ষ্ট 
100680 হ'ল এ-বিষয়ে £119/8002 01 1088898 

ড/107008৮ 10107106 79110101011 তিনি 

বলেছেন বার বার 0৮7 ০০. 1৮৪ 63910) 

09010 0091৮ 1096 10011908116 1008 

[08102060109 10999 6191৮ 11000,69 810171608] 

জনগণকে উন্নত করতে হবে 

সন্দেহ নাই, কিন্ত কোন ক্রমেই তাদের 
অধ্যাত্স-প্রবণতা নষ্ট কর! চলবে না। এখানে 

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, স্বামীজী একবারও 

জনসাধারণকে একটি বেপ্লবিক কোন কিছুর 
মধ্যে জোর ক'রে অন্ধের মতে তাড়িয়ে নিতে 

চাইছেন না। ভার কথ! হ'ল--তাদের উন্নত 

কর, মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দাও । কিভাবে করতে 

হবে? শিক্ষার দ্বারা । 430008889 61১9 

000388৪,_-এই হ'ল তার কর্মপন্থার প্রধান 

কথা। শিক্ষার দ্বারা জনগণকে মনুষ্যত্ব 

প্রতিঠিত করতে হ'বে তাদের অস্তণিহিত ধর্ম- 
চেতনার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না ক'রে। 

মাঝ্সবাদীরা বিবেকানন্দের নির্দেশিত এই 

কর্মপন্থার যখন সমালোচন1 ক'রে থাকেন, 
তখন তাঁর! বলেন, একটি একটি ক'রে জনগণকে 

শিক্ষিত করতে অনন্ত কাল প্রয়োজন হবে। 

তা হ'লে জনগণকে কোন দিনই তাদের 

অধিকার ফিরে পেতে হবে ন1। এদের দিয়ে 

নেতৃবর্গের পরিচালনায় বাধ্রযন্তর অধিকার 

1)8,0010 1” 



১৩৩ 

করিয়ে নিতে হবে সর্বপ্রথম। অন্ধের মতো 
হলেও বিরাট অশিক্ষিত জনমমাজকে উত্তেজিত 
ক'রে সেই লক্ষ্য পথে নিয়ে যেতে হবে। এবং 
বিবেকানন্দের কর্মপন্থাকে তার! প্রতিক্রিয়াশীল! 
এবং 'ইউটোপিয়ান, ব'লে অভিহিত ক'রে 

থাকেন। কিন্ত বিপ্লবও শিক্ষ। ব্যতীত সাধিত 

হয় না। জনগণকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত 
করতে বহু আয়াসের প্রয়োজন, দীর্ঘকালব্যাপী 

সাধনার প্রয়োজন হয়। প্রকারাত্তরে তা হ'লে 

পথ একই--শিক্ষা,॥। কেবল শিক্ষা-বিষয়ের 

পার্থক্য। 
বিবেকানন্দ বিপ্লব-সংগঠনের পদ্ধতিতেই 

গণশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ 
“] 810 10020 60 01৫%0199 60998 9০00108109) 

০০০০০১৯০50০] 91081] ৪0৮ 60 8900 61062 

19918610019 95৪৪ ০0৮৪: [10019 102108108 

90100076) 10707511659 19118100)  900036101 

60 6119 00078 91 8109 00980998 800. 6109 

[1036 00৬10-6:00090, 00. 01015 ] 917811 

00 ০1019, (119666:9 00. 19-80) | 

সহজ সহত্র যুবককে তিনি সংগঠিত করবেন, 
ধারা সমুদ্র-তরঙ্গের মতো এই সুবিশাল 
ভারতবর্ষের বিপুল বক্ষে ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র 

দীনতমের কুটীর পর্যস্ত এবং শিক্ষ|! দেবে তাদের 
_নীতিশিক্ষা) ধর্মশিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, 

কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি । কাজটি খুবই ছুব্বহঃ 

খুবই শক্ত। কিন্ত এ-কাজ সম্পন্ন করতেই হবে। 
90119 [02:0101970 89008 18010916398, 1 1785 

10000 9 জগ 09৮, [6 18 0019. [1 009 

10000068108 0093 006 9098 60 191)01009%, 

11891010096 10086 £০ 6০ 608 10000068109, 

[6 009 00০ 08%,01)06 9012)9 ঠ0 ৪0008610135 

৪00961010 170086 00179 60 29901) 01610) ৪ 

809 0100813 ঠ0 00৩ (9050৮৮১ ৩৮৩৩ আ 10629 

রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস ধীরা পাঠ 
করেছেন, তার! জানেন, এইভাবে চাষীর ছোট্ট 

উদ্বোধন [৬৫তষ বর্-_-৩য় সংখ্যা 

চাষক্ষেত্রে। কারখানার সর্বত্র বিপ্লবের বাণী 
শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল । 

স্বামীজীর মত--সদাচার, সদ্ব্যবহার ও 

বিগ্যাশিক্ষ দিয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে এক ভূমিতে 

দাড় করাতে হবে; তাদের 

10998 দিতে হবে। 180106091) 

[000591081, সর্ববিষয়েই [00816159 10888 দিতে 

হবে। তারপর কি হবে, তা তিনি বলতে 

স্বীকৃত হননি। শুধু বলেছেন, “০9 828 6০ 

ট0০ট 6108 01390010809 0608961997১ 6009 ০:5৪৮০- 

11996100 আ1]) 109 

_তারপর রাসায়নিক ছুটি মৌলিক পদার্থ 
ংযোজিত ক'রে দিলে আপন! থেকে যেভাবে 

যোগিক পদার্থ আবিভূর্তি হয়, তেমনি করেই 
য1বাঞ্িত ফল, তা আসবে । বাঞ্চিত ফলের 

কথ! আগেই বলেছেন “প্রজাপুঞ্-গঠিত ব্রাহ্মণ 
সমাজ" | এবং ম্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, 

এ-ভাবে যে পরিবর্তন ঘটবে, তা হবে সম্পূর্ণ 
বৈপ্লবিক- ৪ 81781] 19 6101০051106 6129 

10018 ০:10 ৮০ 00001910171 | 

[0816159 

18068) 

00179 1) 09,009, 

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে স্বামীজী এই বৈপ্লবিক 

কর্মপদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশ 

করেছেন ধর্মের | 

দা) 90018118610 ০. 700116198%] )09%8১ 9750 

861086 0106 1800 1 901216091 1098%9, 

[1018 19 00৪ 1106 01 1169১ 61018 18 

609 1109 ০01 £:0% 61) 800 61018 19 

119 1108 ০01 ৮7911-109108 100 107019, 

ভারতবর্ষে জাতীয় সত্তা বজায় রেখে সমাজ- 

তান্ত্রিক সমাজপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করতে হবে। 

অবশ্য আমর! পূর্বেই দেখেছি যে, তার মতে 
পৃথিবীর সব সমাজকেই মাহ্ৃষের দেবসত্বার 
দ্বীকৃতির উপর দাড়াতে হবে এবং মানুষের 

সব স্বার্থকে আধ্যাত্বিক প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ 

করতে হবে সব রাষীকে। (ক্রমশঃ) 

+391029 10001776 [77019 



স্বামী বিবেকানন্দ ও অধ্বৈতবাদ 
[ পূর্বাহুবৃত্তি | 

স্বামী ধীরেশানন্দ 

আমরা স্বামীজীর দিব্য অনুভূতি-সমুজ্বল 

বাণী, যাহা! তিনি নিজ হস্তে লিখিয়। রাখিয়! 

গিয়াছেন তাহা! হইতেই সংগ্রহ করিয়া বিচার 

করিব। 

“সন্যাসীর গীতি'তেও তিনি বলিতেছেন £ 
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লিখিত তাহার উদ্বোধন-বাণীতে দেখিতে 

পাই স্বামীজীর বজ্রনির্ধোষে বলিতেছেন £ 
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হৃদয়াকাশ সমুজ্জল। 

স্বামীজীর এই বাণীগুলির মধ্যে আমর! 

অষ্টাবক্রসংহিতার স্বরেরই বঝঙ্কার শুনিতে 

পাইতেছি নাকি? দক্ষিণেশ্বরে তিনিই এক- 

দিন ঠাকুরকে কটাক্ষ করিয়াছিলেন, 'ঘটিটা 
ত্র্গ, বাটিটা ব্রহ্ম -সব ব্রক্ষ,ণ একি কখনও 

হ'তে পারে? স্ জীব- ব্রক্গ, একূপ মনে 

করাও পাপ।” তুল্য সন্দেহে পতিত জনৈক 
শিষ্যকে স্বামীজীই পরবর্তী জীবনে অন্তর্নপ 

বলিয়াছেন। তখন তিনি অধ্যাত্বমার্গে 

সংশয়াকল সাধক নরেন্দ্রনাথ নন, 

লোকোত্বর সাধনপ্রভাবে গুরুকপায় তখন 

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক তত্বাহ্ৃতৃতির 
অধিকারী-দিদ্ধ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ । 

অদ্বৈত-জ্ঞানের বিমল প্রভায় তখন তাহার 

ংশয়ের লেশমাত্র 

তখন নাই। স্বামীজী শিধ্যকে লিখিয়াছিলেন ঃ 
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১৩৮ 

নিজের দিব্য অন্থভূতির অছ্ুপম পরিচয় 
স্বামীজী তাহার রচিত কবিতাগুলির মধ্যে 

প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্বৈত অনুভূতির চরম 

শিখরেই তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন এবং 
সেই বাণীই তিনি দ্িব্যভাবে অন্প্রাণিত হইয়া 

জীব-কল্যাণার্থ অকাতরে সকলকে বিলাইয়! 
গিয়াছেন। স্বীয় গুরুর নিকট হইতে যেমন 
তিনি এই অলৌকিক বিদ্যা মুক্তভাবেই লাভ 
করিয়াছিলেন তেমনি মুক্তভাবেই তাহা 

সকলকে দান করিতেও তিনি কোন কার্পণ্য 

করেন নাই। 
বেদাস্তোক্ত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ অহ্বভূতি- 

লাভে কৃতার্থ হইলেও স্বামীজী কিন্তু জগতের 
প্রতি উদ্ামীণ থাকেন নাই। সর্বভূতে এক 
্ক্ষদর্শনকরত তিনি তাহারই সেবায় নিজেকে 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছেন : 

্রহ্ম হ'তে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় । 
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়॥ 

ঈশ্বরে ফলার্পণ-বুদ্ধিতে নিষ্ধাম কর্ম ও 
উপাপনাত্বার| চিত্বশুদ্ধ না! হইলে এবং আত্ম- 

জি্ঞাসা ন! জাগিলে বেদাস্ততত্ব সাধকহাদয়ে 

স্কুরিত হয় না-ইহা বেদাস্তের সুস্পষ্ট নির্দেশ। 
পূর্ব পূর্ব যুগে চিত্ততুদ্ধির জন্য আচার্ষের নিত্য- 

নৈমিত্তিক কর্ম সন্ধ্যাবন্ধনা, অগ্নিহোত্রাদির 

বিধান করিয়! গিয়াছেন। কিন্ত বর্তমান যুগে 

বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত । এখন অগ্নিহোত্রাদি 

করিয়। চিত্তশুদ্ধি করিবার স্থুযোগ ও অবসর 

কোথায়? তাই স্বামীজী যুগোপযোগী সাধন 

বিধান করিলেন £ 

বহুরনপে সম্মুখে তোমার, 

ছাড়ি কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন; 

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥ 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৩য় বংখ্য| 

জীব-শিব, শিববুদ্ধিতে জীবের সেবাদ্বার' 
চিত্তগুদ্ধি কর-_ইহাই যুগাচার্যের অভিনব 

বাণী। ঈশ্বরেচ্ছায় এই সুমহান আদর্শটিই 
তাহার জীবনে নিফাম সেবাদ্বারা ধন্ত হইবার 

স্যোগ প্রদান করত বিভিন্ন জীবনূপে স্বীয় 

ইঞ্ঈই সাধকসমক্ষে উপস্থিত--এই জ্ঞানে জনতা- 
জনার্দনের সেবা করিতে পারিলে সেই কর্ম ও 

উপাসনায় আর কোন পার্থক্য থাকে না। 

কর্ম তখন উপাসনায় পরিণত হয়। এইরূপে 

সেবা করিতে করিতে হ্ৃবদ্গত সমস্ত পাপ, 

ভোগবাসনাদি ও চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইয়| যায় ও 

সাধকের চিত্ত ক্রমে সত্বৃগুণের উদয়ে শান্ত, 

অস্তমুখ ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। ইহাই 
নিফধাম কর্মযোগের “কসৌটি অর্থাৎ 
“কষিপাথরঃ | তখন বেদাস্তবিদ্ভা সেই শুদ্ধ- 
সত্বগুণ-প্রধান চিত্তে সত্বর অতি অল্প আয়াসেই 
বিকশিত হয়। শ্রীগুরুমুখে লব এই সাধন- 

রহস্তটিও তিনি সকলের কল্যাণার্থ প্রকট 

করিয়া গিয়াছেন। ইহ] স্বামীজীর একটি 
বিশেষ অবদান । 

স্বামীজীর বেদান্তপ্রচার বিষয়ে একটি শঙ্কা 

হইয়া! থাকে যে, শ্রীরামকঞ্চ কত অধিকারী 

বিচার করিয়া তবে এই অদ্বৈত বেদাত্ত উপদেশ 

দিতেন । একমাত্র প্রিয় নরেন্্রনাথকেই তিনি 
বিশেষভাবে অদ্বৈততত্বের শিক্ষা দিয়াছিলেন । 

কিন্ত স্বামীজী অধিকারিনিবিশেষে প্রাচ্যে ও 

পাশ্চাত্যে সকলকে এই উপদেশ দিলেন কেন? 

ইহাতে শ্রীগুরুপ্রদশিত প্থার বিরুদ্ধে আচরণ 
কর| হইল নাকি? শুনিয়াছি সংঘের প্রাচীন 

সন্গ্যাসিগণের অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী 

বলিয়াছিলেন £ 

ঠাকুর লোক দেখিয়াই কে কিরূপ 
অধিকারী, তাহা বুঝিতে পারিতেন। 
আমাদের তো! সেরূপ ক্ষমতা নাই? আমি 



চৈত্র, ১৩৬৯ ] 

অকাতরে রত্ব বিলিয়ে গেলুম, যে অধিকারী, 
সে গ্রহণ ক'রে ধন্য হবে। -_কি সুন্দর সরল 

কথা! কি অপূর্ব হদয়বত্তা ও নিরৃভিমানত] ! 
তত্বজ্ঞ আচার্য ব্যতীত আর কে একব্সপ কথা 

বলিতে পারেন? 

স্বামীজীর অদ্বৈত বেদান্তনির্ঘোষ ব্যর্থ হয় 

নাই। উহা! পাশ্চাত্য চিস্তাজগতে একটি 
স্রদূরপ্রসারী আলোড়ন স্থ্টি করিয়াছে। 
জগতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এখন এই তত্বের 

প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন এবং নবযুগের উদ্দগাতা 
স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত 

করিতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ও তাহার শিক্ষণ 

বহু ব্যক্তির জীবনে আমূল পরিবঞন সাধন 

করিয়াছে ও বহুভাগ্যবান্ পরমতত্ব উপলব্ধি 

করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এখানে একটি ঘটন! 

লিখিলে মন্দ হইবে নাঁ। স্বামীজীর সাহচর্য 
তাহার প্রিয় ইংরেজ শিষ্য মি: সেভিয়ার 

অদ্বৈত বেদান্তের একনিষ্ঠ অশ্থরাগী এবং 
অদ্বৈত ভাবের চিন্তাতেই একান্ত অন্থপ্রাণিত 

ছিলেন। আ্গুরুর ইচ্ছানুযায়ী অদ্বৈত ভাবের 

সাধনের অন্কূল একটি কেন্দ্র তিনি নির্মাণ 

করিলেন। উহ্াই মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম। 
অনীম পরিশ্রম সহকারে এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি 

গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ছুরারোগ্য 
ব্যাধি-কবলিত হুইয়! স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই 

তিনি হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে সেই আশ্রমেই 
দেহত্যাগ করিলেন। শুনিতে পাই? মৃত্যুর 
পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, 
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_ফলীভূত অদ্বৈতবেদাস্ত-নিষ্ঠার কি সুন্দর 
অভিব্যক্তি! বল! বানুল্য সেভিয়ার 

স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ ১৩৪ 

সাহেবের শেষ অহ্রোধ যথাযথ রক্ষিত 

হইয়াছিল। | 
সর্ব পরিচ্ছিন্ন বস্তু (ঘটি, বাটি) কিরূপে 

্রন্ধ হইতে পারে, এই শঙ্কা একদিন যুবক 
নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরু-সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 

বেদান্ত যখন বলেন, "সর্বংখন্বিদং ব্রঙ্গ'। তখন 

বস্ততঃ অধিষ্ঠান-তত্বের জ্ঞানে যখন সর্ব নামক্প 

বাধিত হইয়া যায়, তখনই সর্ব জগৎ ব্রঙ্গাভিন্ন- 

রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে । পুরুষের যখন 
স্থাণু ভ্রম হয়, তখন পুরুমবুদ্ধিদ্বার] স্থাণুত্ব-বুদ্ধি 

যেরূপ বাধিত ৰা নিবৃত্ত হইয়া! থাকে; তজপ। 

ইহাকেই বেদান্তে “বাধসামানাধিকরণ্য? 
বলা হইয়া থাকে । উত্তরকালে স্বামীশী সর্য 

নামরূপ বাধপূর্বকই ব্রক্গোপলদ্ধি করিয়াছিলেন 
ও তাহাই তিনি স্বীয় লেখনীমুখে ব্যক্ত করিয়া 

গিফ়াছেন। ইহা! আমর! পূর্বে তাহার রচিত 
কবিতা -সঞ্চয় “বীরবাণী, হইতে উদ্ধৃতিসমূছে 
সুন্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছি। 

নরেন্দ্রনংথ একদিন স্বীয় গুরুর নিকট সদা 

নিবিকল্প সমাধিস্থ হইয়া থাকিবার বাসন] 
অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ 

নরেন্দ্রনাথের পক্ষে এই কামনা স্বাভাবিক। 

কিন্তু গুরু উত্তর দিয়াছিলেন £ 

“তুই অত বড় আধার, কালে কত লোকের 

আশ্রয় হবি। কেবল সমাধিস্থ হইয়। ব্রহ্গান্ুভব 

করবি কেন? তার চেয়েও বড় অবস্থা তোর 

হবে, ইত্যাদি |, 
নিথিকল্প সমাধিই সর্বোচ্চ অবস্থা, ইহাই 

অনেকের ধারণা। কিন্তঠাকুর এখানে তার 
চেয়েও বড় অবস্থার কথা বলিয়া কি স্থচন] 

করিলেন? বিচারাি সাধনলহায়ে যখন এক 

অখণ্ডাকারা! বৃত্তি অর্থাৎ তত্বসাক্ষাৎকারের উদয় 

হয়, তখন সর্ব দ্বৈতপ্রতীতি ও ভাবনারহিত 

হইয়া চিত্ত নিবিকল্প অবস্থাতে সমাহিত হইয়া 
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পড়ে, ইহা সত্য কথ! । অখগ্ডাকারা বৃত্তিপ্বারাই 

রহ্স্বূপাবরক অজ্ঞান (আবরণশক্তি ) নান! 
হুইয়া গেলেও প্রারন্ধপ্রতিবন্ধবশতঃ অঞ্জানের 
বিক্ষেপশক্তি ও তাহার কার্য (দেহেন্দিয়াদি 
ও বাহা পদার্থ) বাধিত ভাবে প্রারনভোগশেষ 

পর্যস্ত অবস্থান করেঃ উহার জ্ঞানকালেই নাশ 

হয় না| অতএব জ্ঞানের পরও ততৃজ্ঞ 

পুরুষের ব্যবহার দেখা যায়। তাহার এই 

ব্যবহারের নিয়ামক তাহার প্রারনধ বা 

ঈশ্বরেচ্ছ। | জ্ঞানী ব্যবহারকালে কি স্ব-স্বর্ূপ- 

বোধ ভুলিয়া যান? অর্থাৎ কেবল সমাধি- 

কালেই কি তাহার এ অন্থভব হইয়া থাকে? 

_এই শঙ্কার উত্তরে বেদান্ত বলেন যে, 

জ্ঞানী ব্যবহারকালেও সদাসমাধিস্থই 
থাকেন। তাহার স্বর্ূপের বিচ্যুতি আর 

কখনই হয় না। উঠিতে, বসিতে, খাইতে, গুইতে 

সর্বাবস্থাতেই জ্ঞানী স্বর্ূপস্থ। ইহা! এক অপূর্ব 
স্থিতি । ইহা সাধারণের বোধগম্য নয়। তত্ুল্য 
জ্ঞানীই ইহ! জানিতে ব। বুঝিতে পারেন। 

অন্তবিকল্শূন্তস্ত বহিঃ স্বচ্ন্দচারিণঃ। 
ভ্রাস্তন্তেব দশাস্তাস্তাস্তাশ! এব জানতে ॥ 

অন্তরে আত্মদৃষ্টিসহায়ে নিবিকল্প নিশ্চয়, 
কিন্ত বাহিরে যেন অজ্ঞানী-তুল্য স্বচ্ছন্দ ব্যবহার 
_-জীবনুক্ত পুরুষের এই অপূর্ব অবস্থ! তত্ত ল্য 
অন্ত জ্ঞানিগণই জানিয়! থাকেন! 

তখন আর তাহার নিজের কোন কর্তব্যই 
থাকে ন।। ধ্যান, সমাধি, বিক্ষেপ--এই 

সকলই চিন্তধর্ম, ইহ! নিশ্চিতরূপে জানিয়া 

তিনি স্বরূপস্থিতি লাভ করেন। তখন সর্ব- 

ব্যবহার করিয়াও তাহার সর্বদা ব্রাঙ্গীস্ছিতি। 

ইহাকেই আচার্ধগণ-_জজ্ঞানসমীধি “সবোধ 
সমাধি” বা “সহজাবস্থা” বলিয়াছেন। এই 

সমাধি হইতে জ্ঞানীর আর ব্যুখান হয় না। 
অন্ধ আগ্নাসসাধ্য শিবিকল্প সমাধি হইতে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৩য় সংখ্য 

যোগীর কোন ন1! কোন সময়ে বুযুখান ঘটিয়। 
থাকে; কিন্ত তত্ৃজ্ঞ পুরুষের আর ব্যুখান নাই। 
এই স্থিতি লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার ভগবান্ 
শ্রীশংকরাচার্য বলিয়াছেন (বাক্যস্ুধা ৩০) £ 

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্বনি । 

যত্র যক্র মনে যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥ 

--পরমাত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন দেহাভিমান 

নিশ্চিন্ক হইয়া যায়। তখন যে যে বিষয়েই 
মন ব্যাপৃত হউক না কেন, সেখানেই জ্ঞানীর 

সমাধি অবস্থা । অর্থাৎ বিষয় ব্যবহার- 

কালেও জ্ঞানী '্ঞানসমাধি। হইতে 
বিচ্যুত হন ন|। এই অবস্থা স্চনা করিয়াই 
শ্রীরামকৃষ্ প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া- 

ছিলেন, “তুই কেবল মমাধিকালে কেন ব্রঙ্গান্ু- 
ভব করিতে চাস্, উঠতে বস্তে সর্বব্যবহারেই 

তোর ব্রহ্গান্ছভব হবে। - ইহাই বেদাস্তোক্ত 

অদ্বৈত ব্রঙ্গান্থভব | বল! বাহুল্য এই অবস্থাই 
লাভ করত স্বামীজী কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। 

কেবল জমাধিকাঁলে অদ্বৈতানুভব, 
ইহা! শাক্ত-অদ্বৈতবাদের মত। সে মতে 

মন যট্চক্র ভেদ পূর্বক সহত্রারে উঠিলে জীবাস্বা 
ও পরমাত্্ার একত্ব ঘটিয়। থাকে এবং অভেদ 

জ্ঞান হয়। নিয় চক্রে মন নামিলে দ্বেত 

প্রতীতি উপস্থিত হওয়াতে সেই অভেদ জ্ঞান 

বিচ্ছিন্ন হইয়] যায়। কিন্ত বেদান্তের মতে 

জ্ঞান হইলে দ্বৈতসত্তার একান্ত অভাব 
ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ স্বসত্তাতিরিক্ত সত্তা 

কোন কালেই নাই। স্থৃতরাং দৈতপ্রতীতি 
দ্বারা অদ্বৈতান্থুভবের কোন হানি হয় 
না। কারণ এ দ্বৈতপ্রতীতি একান্ত 
মিথ্যা। শাক্ত-মতে দ্বৈতপ্রতীতি সত্য, 
আর বেদাস্ত-মতে উহা মিথ্যা প্রতিভাস 

মাত্র ইহাই রহভ্য। এই রহস্তের বোধ 

ন] থাকাতেই অনেকে এই অ্রমে পতিত হইয়া] 



চৈত্র, ১৩৬৯ ] 

থাকেন যে, কেবল একমাত্র নিিকল্প সমাধি- 
কালেই ব্রঙ্গান্থভবৰ হয়, অন্ত কালে নয়। 
জ্ঞানী সমাধিকালেও যেরূপ অদ্বয় ব্রহ্মান্ৃভব 

করিয়া থাকেন, ব্যবহারকালেও তদ্রপ অদ্বয় 

্ঙ্ধান্তভবই করেন। ব্যবহারকালে দ্বৈত- 

প্রতীতি হইলেও তাহ! দ্বার! তাহার অদ্বয়ানুভৰ 

কন হয় না, কারণ তাহার জ্ঞানদৃষ্টিতে দ্বৈত 
মিথ্যাপ্রতীতি মাত্র। দ্বেত বলিয়া কোন 

পদার্থের বাস্তৰ সত্ব! নাই। 
সমাহিত! ব্যুখিতা! বা বৃত্তি সর্বা চিদাকৃতিঃ| 

ন সমাহিত ধীঃ কশ্চিৎ প্রতীচোহন্তৎ প্রপশ্যতি | 

বাখিতাত্বাপি চাত্বানং পশ্থন্নেবান্তদীক্ষতে ॥ 

--( বৃহ! বাণ্তিকমার ২৪1৪০, ৪১) 

“সমাধি বা ব্যুথান সর্বকালেই জ্ঞানীর 
বৃত্তি চিদ্বাকার হইয়া! থাকে। সমাধিস্থ পুরুষ 

প্রত্যকৃচৈতন্ত ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন 
না, পুনঃ সমাধি হইতে বৃযুখিত হইয়। তিনি 
অন্য পদার্থ দর্শন করিলেও সদা আত্মাম্থভবই 

করিয়। থাকেন। কারণ-- 

অদৃষ্টা দর্পণং নৈব তদস্তস্থেক্ষণং তথ] | 
অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতি£ কৃতঃ। 

-( পঞ্চদশী ১৩।১০২) 

_-সর্বপ্রথম দর্পণকে উপলব্ধি না করিয়া 

যেরূপ দর্পণস্থ প্রতিবিষ্বের দর্শন হইতে পারে 

না, সচ্চদানন্বস্বর্ূপ আত্মার উপলব্ধি ব্যতীত 

তদ্রপ নামন্ধপের বোধ হইবে কি করিয়া? 

অর্থাৎ নামরূপাত্সক ব্যবহার, জ্ঞান- 

কালেও তন্বের ব্রহ্গানুভূতিই হয়। 
দ্বৈত-সত্যত্ববোধকারী যোগী ও উপাসক- 
গ্রণই দ্বৈতপ্রতীতিতে ভীত হইয়া! সমাধির 

শরণ লইয়া থাকেন। বিচারমাত্রৈকশরণ, 

বেদাস্তানুগ সাধকগণের পক্ষে তাহা 

শিশ্রয়োজন। চিত্তগত মালিন্াদি দুর করিবার 

জন্ত প্রয়োজন হইলে তাহারাও সমাধি-আদি 

স্বামী বিবেকানন্দ ও অধ্বৈতবাদ ১৪১ 

অভ্যাস করিতে পারেন, সে-কথা স্বতন্ত্র । সে- 

জন্য উপাসনা! ও যোগাভ্যাসাদির বিধানও 

বেদান্ত দিয়াছেন। 

আর একটি বিষয় এখানে বিচার্য মনে হয়। 

ঠাকুর অনেক স্থলে জ্ঞানের পর বিজ্ঞানের 

কথা বলিয়াছেন। বিজ্ঞানীর অবস্থা বিষয়ে 

তিনি এইরূপ বলিয়াছেন ; 

'নারদাদি ব্রহ্গজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন 

_এরি নাম বিজ্ঞান।' --(কথামৃত ৪1১৯।১) 
“কেন ভক্তি নিয়ে থাকা? -তা নাহলে 

মানুষ কি নিয়ে থাকে ? কি নিয়ে দিন 
কাটায়? “আমি তো যাবার নয়, আমি-ঘট 
থাকতে সোহ্হং হয় না। যখন সমাধিস্থ হ'লে, 

আমি পুছে যায়_-তখন যা আছে তাই ॥ 
“বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে 

সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে।""' 

তাকে চিন্তা করে'অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ, 

_আবার মন লয় না হলে লীলাতে মন 

রেখেও আনন্দ ।' ( এ? ৩৯৩ ) 

বিজ্ঞানী দেখে--নেতি নেতি ক'রে ধীকে 

বর্ষ ব'লে বোধ হচ্ছে তিনিই জীবজগৎ 
হয়েছেন । তিনি দেখেন-যিনি সগুণ তিনিই 
নিগুণি।--( এ, ৩১৪) 

“বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর 

উত্তর--'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় 

বটে, কিন্ত আবার এসে পড়ে ।' (এ, ৩১৫) 

'ঈশ্বর আছেন- এইটি বোধে বোধ, তার 

নাম জ্ঞান। তার সঙ্গে আলাপ, আনন্দ করা_ 

বাৎসল্যভাবে, সথ্যভাবে, দাসভাবে, মধুর- 

ভাবে -- এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি 

হয়েছেন-_-এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান |, 
“বিজ্ঞানী সর্বদ1 ঈশ্বর দর্শন করে। চক্ষু 

চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হ'তে 

লীলাতে থাকে--কখনও লীল1 থেকে নিত্যতে 
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যায়। নিত্যে পৌছে আবার গ্ভাখে তিনি 
এই সব হয়েছেন-_জীবজগণ চতুর্িংশতিতত্ব ।' 

'আর এক আছে-য! কিছু দেখছ, সব 

তিনি হয়েছেন । যেমন-_বিচি, খোলা; শাস 

তিন জড়িয়ে এক। ধীরই নিত্য তারই লীলা, 
ধারই লীল। তারই নিত্য ।" ( এ, ৩২০1৩) 

ঠাকুরের এই-সকল কথা হইতেই স্পষ্ট 
বুঝ। যাইতেছে যে, তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা 
দ্বার ব্যবহারকালে শাক্তাদ্বৈতবাদ বা 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদভাব লইয়া থাকার 
কথাই বলিতেছেন। এখানে ঠাকুরের 

একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ সেটি এই £ 

“ব্রন্মজ্ঞানের পরও, ধরা সাকারবাদী, 

তারা লোকশিক্ষার জন্ত ভক্তি নিয়ে থাকে । 

যেমন পুর্ণ কুম্ত--জল অন্ত পাত্রে ঢালাঢালি 

করছে।' (এ ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৩৪)। এই 

রিষয়ে আমরা! একটু আলোচনা করিব। 

অদ্বৈতবেদাস্তের অধিকারিগণকে আচার্ষগণ 

ছুইটি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। এক 
শ্রেণী কৃতোপাসক ও অপর শ্রেণী 

অকতোপাসক। ধাহারা উপাস্যদেবতার 

সাক্ষাৎকার পর্যস্ত উপাসন! পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন, এইরূপ অত্যন্ত একাগ্র ও শুদ্ধচিত্ত 

অধিকারীদিগকে, অর্থাৎ ধীহারা পূর্ণন্ধপে 
দ্বৈতসাধনায় সিদ্ধিল।ভ করিয়। অদ্বৈত সাধনায় 

প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগকে কৃতোপাসক বল! হয়। 

তাহারাই বেদান্তের অতি উত্তম অধিকারী | 
আর ধাহার। কথঞ্চিৎ দ্বৈতসাধন1 সম্পন্ন করিয়া! 

অর্থাৎ কিছু উপাসনা! করিয়া বাঁ না করিয়াই 
বেদান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগকে 

অকৃতোপাসক বলা হয়। ইহাদ্দিগকে 

নিয়াধিকারীরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। 
ইহাদের জন্য যোগাভ্যাস, নিগুণোপাসনাদি 

বিহিত আছে কারণ ইহারা বিচারে অসমর্থ । 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--ওয় সংখ্যা 

কৃতোপাসকগণ অত্যল্পকালেই বিচারাদি 
সাধন সহায়ে তত্ৃসাক্ষাৎকার লাভ করেন ও 

নি্বিকল্পতূমিতে আরোহণ করিয়া থাকেন। 
এইন্ূপ জ্ঞানিগণ কেহ কেহ চিশ্জবিশ্রান্তির 
তারতম্য অহ্সারে পঞ্চমাদি ভূমিত্রয়ে আন 
হইয়া পরমানন্দে মগ্ৰ থাকেন। পুনঃ কেহ 

কেহ বলবতী ঈশ্বরেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া লোক- 
শিক্ষার্থ পূর্বাভ্যাসবশতঃ ভক্তি ভক্ত লয়! 

ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করিয়। থাকেন। ইহারাই 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত “বিজ্ঞানী” পদবাচ্য বল৷ 
যাইতে পারে। সে জন্ই তিনি ব্রহ্ষজ্ঞানের 

পরও, ধার সাকারবাদী, তারা লোক শিক্ষার 

জন্য ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে'--এইব্ূপ 

বলিয়াছেন; বাহ্ আচরণে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও 

কিন্ত তাহাদের জ্ঞামে কোন প্রভেদ নাই। 

সকলেরই এক জ্ঞান। তাহাদের ব্যবহারগত 

বৈষম্য প্রারন্ধ ব| ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারাই নিয়মিত 

হইয়। থাকে। 

জগদঘ্বার একনিষ্ঠ ভক্ত, মাতৃগতপ্রাণ 

আীরামকৃষ্ণও কিন্ত বেদাত্তোক্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্গান- 

ভূতির পর মায়ের সঙ্গে তার মধূর সম্পর্কটুকু 

অভ্যাসবশতঃ ভুলিতে পারেন নাই। সে 

সম্পর্কটুকু বজায় রাখিয়াই তিনি ব্যবহার- 

ভূমিতে মায়ের সঙ্গে দিব্য লীল1 শেষ অবধি 

করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্ধন করিয়। গিয়াছেন। 

স্বীয় অনহ্ৃকরণীয় কি স্ুষধূর ভাবেই ন1 তিনি 

তাহা ব্যক্ত করিতেন! নিজেকে মাতার 

একান্ত নির্ভরশীল বালক ভিন্ন আর কিছু তিনি 

ভাবিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন-_ 

'তোমরা জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় _ধ্যাতা, 

ধ্যান, ধ্যেয় ইত্যার্দি যাই বল না| কেন, আমি 

কি জানি, জানো? জ্বামি জানি--তিনি মা ও 

আমি ছেলে। বালকের মা চাই ন1?-কি 

সুন্দর সরল কথা | এক্প ব্যবহারেরও স্বকায় 
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মাধূর্যমণ্ডিত মহিমা কে অশ্বীকার করিবে? 
তত্বজ্ঞ পুরুষের এবংবিধ লীলাদর্শন করিয়াই 
বোধ হয় কোন রসিক কৰি গাহিয়াছেন £ 

দ্বৈতং বন্ধায় নূনং প্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীষয়।। 
ভক্ত্য। যৎ কল্পিতং দ্বেতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্ ॥ 

_জ্ঞানলাভের পূর্বে ছ্ৈতবোধ বন্ধনকারী 
বটে, কিন্তু শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানোদয়ের পর স্বভাব- 

বশতঃ ভক্তিপ্রণোদ্দিত হইয়! তাহার যে কল্পিত 
উপান্ত-উপাসকাত্মক দ্বৈত-ব্যবহার, তাহা 
অদ্বৈত অপেক্ষাও অন্দর | 

সন্যাসপ্রদানানস্তর প্রিয় শিষ্কে নান! 

যুক্তি, সিদ্ধান্তবাক্য এবং বেদাস্ত-প্রসিদ্ধ 'নেতি 

শেতি'-  উপায়াবলম্নপূর্বক  ব্রন্ষস্ব্ূপে 

অবস্থানের জন্থ ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শ্ীমৎ তোতাপুরী 
উৎসাহিত করিতে লাগিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্ত 

সহসাই নামরূপের গণ্ডি অতিক্রম করিতে 

পারিতেছিলেন না। মনকে বিচারসহায়ে 

একটু অন্তমু্খ করিবামাত্রই চিরপরিচিত মায়ের 
চিদ্খনোজ্জল মৃতিটি জলম্ত জীবস্তভাবে 
পুনঃপুনঃ মনে উদ্দিত হইতেছিল। শ্রীগুরুর 
বিশেষ প্রেরণায় মনকে একাগ্র করিয়া! অবশেষে 

তিনি দৃঢ় বিচারসহায়ে অতি প্রিয় জগদম্বার 
শ্রীমৃতিটিও মিথ্যা নামরূপাত্মক-জ্ঞানে পরিত্যাগ- 
করত ব্রাঙ্গীস্থিতি লাভে গভীর সমাধিমগ্ন 

হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
বেদাস্তোক্ত তত্বসাক্ষাৎকার করিলেও তিনি 

ঈশ্বরেচ্ছায় লোকশিক্ষার্থ পুনঃ ভক্তি ভক্ত-ভাব 
লইয়াই “বিজ্ঞানী”্র লীল! করিয়া গিয়াছেন। 

ঈশ্বরকৃপায় এই 'বিজ্ঞানীগ্পে যদি আমর! 
শ্রীরামকৃষ্কে না! পাইতাম-_যদ্দি তিনি ভক্তি- 

ভক্ত লইয়া স্বমধূর লীল! না করিতেন, তবে 
আমরা আমাদের সুপরিচিত দক্ষিণেশ্বরের 
প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকঞ্জকে পাইতাম কি! 
তাহার কথামৃতধারায় সিঞ্চিত হইয়া জগতের 

গ্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদী ১৪৩ 

অগণিত নরনারী শাস্তিলাভের সুযোগ পাইত 
কি? গুরুগতপ্রাণ শ্রীবিবেকানন্দও এ-বিষয়ে 
শীগুরুরই পদাঙ্ক অহ্সরণ করিয়াছেন। সদ। 
সমাধিস্থ হইয়া থাকিবার তীব্র ইচ্ছ1 ও সামর্থ্য 

সত্তেও তিনি তাহ করেন নাই। কারণ 

অলঙজ্বনীয় ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাকেও লোকহিতাথ 

বিবিধ কর্ম করিতে হইয়াছে । জ্ঞানী হইয়াও 
পুনঃ বিজ্ঞানী সাজিতে হইয়াছে । 

যে-সকল জ্ঞানী পূর্বাভ্যাপবশতঃ অপরোক্ষ 

জ্ঞানের পর ভক্তি-ভক্ত লইয়া থাকেন, 

তাহাদিগকেই ঠাকুর “বিজ্ঞানী” নাম 
দিয়াছেন। ইহ কোন শাস্ত্রীয় পারিভাষিক 

শব্ধ নয়। ঠাকুর এইভাবে একটি বিষয়ের 
সুন্দর অভিনব ব্যাখ্য। প্রদান করিলেন, একটি 

নুতন পারিভাষিক শব স্ষ্টি করিলেন। গীতাদি 

শাস্ত্রে বিজ্ঞান-শব্দের অন্রূপ ব্যাখ্যা! দেখিতে 

পাওয়] যায়। যথা-- 

'জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্'--গীত ৩1৪১ 
'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বা”-- এ ৬।৮ 

'জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্”_-এঁ ৯১ 
এই সব স্থলেই জ্ঞান অর্থ শাস্ত্র ও আচার্যমুখে 
প্রাপ্ত জ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান 

অর্থ উহার বিশেষ অনুভব অর্থাৎ অপরোক্ষ 

তত্বপাক্ষাৎকার। জ্ঞান-শবটি যেখানে একক 

ব্যবহৃত হয়, সেখানে অনেক সময় উহ] 

অপরোক্ষান্থভববোধক হইয়া থাকে । 

সে যাহাই হউক, বিজ্ঞানীর অবস্থা বুঝাইতে 
গিয়! ঠাকুর তাহাকে অপরোক্ষ ব্রহ্গাত্বৈক/- 
জ্ঞানের উপরে স্থান ধিলেন, এন্সপ বুঝিলে ভুল 
হইবে। উপর বা নিয়-এন্সপ কোন বিবক্ষা 
এখানে নাই। তত্বজ্ঞানীদের বাহ আচরণ 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 
বাহার] ভক্তিভাবে ঈশ্বরের নামগুণ-কীর্তনাদি- 
সহায়ে ভক্তগণসহ ঈশ্বরানন্দ উপভোগকরত 
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্বীয় প্রারব ব্যতীত করেন, তাহারাই ঠাকুরের 
কথায় বিজ্ঞ।নী' পদবাচ্য। ইহাতে কোন 
বর্থত! নাই। তত্বজ্ঞ পুরুষের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে 
তাহার প্রারন্ধ বা ঈশ্বরেচ্ছাত্বারাই নিয়ন্ত্রিত। 
এই বিষয়ে আচার্যগণ বলিয়! থাকেন £ 

কৃষ্ণ ভোগী শুকন্ত্যাগী নূপৌ জনকরাঘবৌ । 
বশিষ্ঠঃ কর্মকর্ত। চ ত এতে জ্ঞানিনঃ সমাঃ ॥ 

-কৃষ্ত কত ভোগ্য পদার্থ আম্বাদন 

করিয়াছেন; শুক সর্বত্যাগী, জনক ও রামচন্দ্র 

রাজত্ব করিয়াছেন এবং বশিষ্ঠদেব সদ1 যাগ- 

যজ্ঞাদি কর্মে তৎপর--বাহ্ ব্যবহারে ইহাদের 

এইক্ষপ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ইঁহার| সকলেই 
তুল্য জ্ঞানী । জ্ঞানের ইতরবিশেষ কিছু নাই। 

জ্ঞানের কোন তারতম্য না থাকিলেও 

চিত্তের সমাহিতাবস্থার তারতম্য-বশতঃ 

বেদান্তে ভূমিকাদি ভেদ কল্পিত হইয়াছে। 

জ্ঞানের সপ্তভূমিকার মধ্যে পঞ্চমাদি শেষভূমি- 
ত্রয় চিত্তে সমাহিতাবস্থারই বিভিন্ন স্তর মাত্র। 

ইহা লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর বলিয়াছেন £ কেহ 
সচ্চিদানন্দ সাগর দর্শন করিয়াছে, কেহ স্পর্শ 

করিয়াছে কেহ এক গণ্য, কেহ ব তিন 

গণ্ডষ জলপান করিয়াছে ইত্যার্দি। এ বিষয়টি 

এখানে আর অধিক বিস্তার কর1 হইল ন1। 

শ্রীরামককষ্$-জীবনবেদ-রচয়িতা শ্বামী সারদা- 

নদ্দের রচন1 পুনরায় উদ্ধতিপূর্বক আমরা এই 
আলোচনার উপনংহার করিতেছি। তিনি 

লিখিয়াছেন £ 
অদ্বৈত ভাবভূমিতে আন্ধঢ় হইয়া ঠাকুরের 

এইকালে আর একটি বিষয়ও উপলব্ি 

হইয়াছিল । তিনি হদয়জম করিয়াছিলেন যে, 
অদ্বৈতভাবে ন্ুপ্রতিষ্ঠিতি হওয়াই 
সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য । 
কারণ, ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--৩র সংখ্যা 

ধর্মসন্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া! তিনি 

ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহার 
সকলেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর 
করে। *, তিনি আমার্দিগকে বারংবার 

বলিতেন--উহা! শেষ কথা রে শেষ কথা1। সকল 

মতেরই জানিবি উহ! শেষ কথা এবং যত মত 

তত পথ। --লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব ১৬ অ 
ঠাকুর বলিতেন-যে ঠিক ঠিক অদ্বৈত- 

বাদী সেটুপ হইয়া যায়। অধৈতবাদ বলবার 
বিষয় নয়। বলতে কইতে গেলেই ছুটে! এসে 

পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুর 
বলিতেন-_-যতক্ষণ “আমি তুমি' 'বলা কহা' 

প্রভৃতি রহিয়াছে ততক্ষণ নিগুণ সগুণ, নিত্য 

ও লীলা? ছুই ভাবই কার্যে মানিতে হইবে। 

ততক্ষণ অদ্বৈতভাব মুখে বলিলেও কার্ষে 

ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
থাকিতে হইবে । --এ, গুরুভাব। ৩য় অধ্যায় 

পারমাথিক এক নিও, নিবিশেষ, অদৈত- 
বেদান্তের ব্রহ্মতত্বের ভিত্তিতেই শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ 

অন্ত যাবতীয় মতবাদের সমন্বয় সাধন 

করিয়াছেন এবং গুরুগতপ্রাণ অশেষগুণাধার 

তাহার পরমপ্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথ (স্বামী 

বিবেকানন্দ) তাহাই অপরোক্ষ অনুভব 

করিয়! জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়। গিয়াছেন। 

সকল প্রকার ধর্মমতে সাধন করিয়া 

শ্রীরামকৃষ্খ তাহাদের যাথার্থ্য নিজ জীবনে 

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন যে, 

উহ্বাদের প্রত্যেকটিই অস্তিমে বেদাস্তের নিও 

্রন্ধান্তভূতিতেই পর্যবসিত হয় এবং সেইজন্ঠ 
তাহার মতে সকল ধর্মই বেদান্তোক্ত 
নিও ণব্রন্দে সমন্থিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে এই 

বাণীই জগদৃবাসী স্বামী বিবেকানন্দের কঠে 
শুনিতে পাইয়া] ধন্ঠ হইয়াছে। 



শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত 'শিক্ষার্টকে'র বূপায়ণ 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি | 

শ্রীমতী সুধা সেন 

শ্রীমতীর প্রেমের মহিম1 চণ্ডীর্দাস যেমন 

আপন অন্তরে উপলব্ধি করিয়| ধন্য হইয়াছিলেন, 

তেমনই ধন্য হইয়াছিলেন লীলাশুক (বি্বমঙ্জল), 

কবি জয়দেব ও মিথিলার কৰি বিদ্ভাপতি ! 

ভাহারাই যেন শ্রীমতীর নির্বাচিত পাত্র__-গৌর- 

অবতারের আবির্ভাবের ক্ষেত্র তাহারাই প্রস্তুত 

করিয়া গিয়াছিলেন । | 

মহাপ্রতু দিব্যোন্সাদ-অবস্থায় চণ্ডীদস, 

বিগ্ভাপতির পদাবলী, গীতগোবিন্দ ও কৃ্ণ- 

কর্ণামৃতের শ্লোকই শুধু শ্রবণ করিতেন এবং 

আনন্দ পাইতেন। তাহার ভাবাহ্থযায়া পদ 

নির্বাচন করিয়া সুক্ঠ স্বব্ধপদ্দাযোদর সঙ্গীত 

করিতেন এবং বায়রামানন্দ মধুর স্বরে আবৃত্তি 

করিতেন । 

ব্রজে ছিল পূর্বরাগ, অস্থরাগ, অভিসার, 

মিলন, মান, দান ও ক্ষণিক বিরহ । কিন্ত 

ব্রজের মাত্র কয়েকটি সুখের দিবস-রূজনী 

মুহূর্তেই বিলীন হইয়! গেল ঘনঘোর কুজ্মাটিকায় 
আবৃত হুইয় গেল সমস্ত আনন্দ! 

মথুবায় চলিয়া গেলেন--রচিত হইল জগতের 
চরমতম বেদনার অশ্রভারাক্রান্ত বক্ষবিদীর্ণকারী 

মাথুর কাব্য | 

“মাধব ! তুঁছ রহলি মধুপুর 
ব্রজপুর আকুল ছুকুল কলরব; 

কানু কান কহি ঝুর!' 

হে মাধব? হে ব্রজের জীবনধন ! তুমি 

মথুরায় চলিয়া গিয়াছ, তোমার অদর্শনে আজ 

ব্রজপুর আকুল; সমস্ত কথাই আজ ব্রজে স্তব্ধ, 

কেবল “কাম্ কানু” বলিয়াই অশ্র ঝরিতেছে 
সকলের চোখে । 

৪ 

'যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠত, 

সাহসে উঠই ন! পার; 

সথাগণ বেণু, ধেছ সব ছোড়ল 

ছোড়ল নগর বাজার । 

কু্থম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুটই; 
তরুগণ মলিন সমান, 

শারীগুক পিক ময়ূরী ন! নাচত 

কোকিল! না করত গান। 

বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব, 

দশদিশি বিরহ হতাশ, 

সহজ যমুনাজল হোয়ল অধিক ভেল 

কহতনি গোবিন্দদাস।” 

নয়নানন্দ গোবিদ্দকে নয়ন আর 

দেখিতে পাইবে নাতাই মা যশোমতী আর 
পিতা নন্দ অদ্ধসম হইয়া বসিয়া আছেন. 
সখাগণ বেখুরব করে নাঁ_গোষ্ঠে যায় না। 

আজ ম্লান তরুগুলিতে আর ফুল ফোটে না, 
ভ্রমর কুস্থম ত্যাগ করিয়া ধৃলায় লুটাইতেছে, 
শারী শুক পিক আর গান গাহে না ময়ুরী 
আর নাচে না। 

আর বিরহিণী আ্ীমতীর সে নিদারুণ 

বিরহ*্যন্ত্রণার কথা কেমন করিয়া বলিব 

মাধব? তাহার বিরহতাপে আজ দশদিশি 

দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সমস্ত দিক শৃষ্টময়-_যেন 
মরুতৃষায় হাহাকার করিতেছে, কেবল যমুনার 

জলই বাড়িয়। গিয়ছে শুধু ব্রজবাসীর 
নয়নজলে ! 

এই যে বিরহের আতি--ইহাই মহা প্রভুর 
আস্বাগ্য, ইহাই জগতে মহাপ্রভুর দান। 
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অনাদ্িকাল হইতেই জীব কৃষ্খ-বহি্মুখ, সে 
তাহার এই বিচ্ছেদের কথ! জানে না, যদি 

জন্ম-জন্মাস্তরের পরম স্কৃতি-বলে গুরুকৃ্ণ- 

প্রসাদদে জীবের চিত্তে এই বিরহের বিন্দুমাত্র 

শ্ষুরণও হয়, তখনই জীব ভগবানের জন্য ব্যাকুল 
হয় এবং অন্ধতমসাবৃত স্বরূপকে জানার ব্যগ্র 

আকাজ্জায় তখনই জীব প্রার্থনা করে: 

'অসতো। মা! সদগময়,। তমসো! ম1 জ্যোতির্ময়, 

মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় ।' 

তখনই জীব প্রাণের প্রাণ প্রাণারামের 

সঙ্গে আত্যন্তিক মিলনের জন্য উন্মাদ হইয়া! 
উঠে। জীবের কাম্যই এই বিরহের অনুভূতি 
এবং সাধনও ইহাই । 

্রীপাদ্দ মাধবেন্রপুরী এই বিরহের একবিম্দু 

অনুভব করিয়াই সারাজীবন কৃষ্ণাম্বেষণে 

কাটাইয়াছেন-শ্রীমতীর গভীর ছুঃখের 

অনুভূতিতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। 
শ্রীমতীর ভাবেই তাহার চিত্ত ভরিয়। থাকিত, 
তাই তিনিও মেঘদর্শন করিলেই কৃষ্ণজ্ঞানে 

অচেতন হইতেন। 
“মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন, 

মেঘ দরশন মাত্রে হন অচেতন ।' 

সারাজীবন দিয়াও তিনি শ্ীমতীর বিরহ-্দহন 

শীতল করিতে পারিলেন না--তাই অস্তিমকালে 

ধুলিতলে নুটাইয়া আর্তরবে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন £ 

'অয়ি দীনদয়ার্ নাথ হে! 
মথুরানাথ ! কদাবলোক্যসে 1 

হদয়ং ত্দলোক-কাতরং 
দ্রয়িত জামাতাং কিং করোম্যহম্।? 

হে দ্রীনদয়ার্জনাথ ; হে যথুরানাথ (আর 

তে। তুষি ব্রজনাথ নও) তোমার দর্শন-লালসায় 
আমি বনে বনে ঘুরিতেছি, কবে তোমার দর্শন 

পাইব প্রভু? ওগো! তোমার আদর্শনে 
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আমার অন্তর বিদীর্ঘ হইতেছে, বলে! আমি 

কি করিব? 

এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে, 
শ্রীমতীর বিরহ-জালার তীব্রতাপে দগ্ধ হইয়াই 
যেন শ্রীপাদপুরী দেহত্যাগ করিলেন। তাহার 

হদয়ের এই অকথিত ব্যথার ধারাটিকে তিনি 

সম্ত্রীবিত রাখিয়া গেলেন--অস্তিমকালের 

একমাত্র হুহদ, সেবক, শিষ্য ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর 
অন্তরে । ঈশ্বরপুরী এই অমৃত জান্ববী- 

ধারাটিকে অতি সঙ্গোপনে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়। 
রাখিয়। সারা ভারতে ভ্রমণ করিলেন। 

অবশেষে গয়াতে আসিয়া সাগরের সন্ধান 

পাইলেন। গৌর-সাগর-সঙগমে যখন শ্রীপাদ 
ঈশ্বরপুরীর অন্তরের জোতোধারাটি আসিয় 

মিলিত হইল, তখন ধারারও আর পুথক্ অস্তিত্ব 
রহিল ন। এবং মাগরও উচ্ছৃমিত হইয়! উঠিল; 

উ্সি মুখরিত হইয়! উঠিল, সিদ্ু-বক্ষ এবং 
জগৎ প্লাবিত হইয়া! গেল সেই উচ্ছাসে ! 

শ্রীমতী রাধারাশীর কপাতেই এ শ্লোক 

মাধবেন্দ্র পুরীজীর হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছিল । 

“এই শ্লোক কহিয়াছে রাধাঠাকুরানী, 
তার কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী, 

কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন, 

ইহা! আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন।' 

_দ্বিব্যোম্মাদ অবস্থায় অন্যান্ক পদাবলী ও 

শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকও প্রভু আশ্বাদন 

করিতেন । গক্ভীরার ভিতরে বিরহের অসম্থ 

দহনে যখন মহাপ্রভুর বাহজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 

হইয়া যাইত, সমস্ত দেহে কাম্বকেশরের গ্তায় 
পুলকাবলী প্রকাশ পাইত, দত্ত হেলিয়া যাইত, 
প্রতি লোমকূপ হইতে রুধির-ধার! প্রবাহিত 
হুইত, হম্তপদাদ্দি কখন দীর্থাকৃতি, কখন ব। 

কুর্মাকৃতি হুইয়া যেন শরীরের মধ্যে প্রবিঃ 
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হইয়|! যাইত, জীবনের কোন লক্ষণ, চেতনার 

এতটুকু সাড়া যখন থাকিত না, তখন সেই 
অসহ্ যন্ত্রণার সাক্ষী থাকিতেন মাত্র ছুই তিন 

জন অন্তরঙ্গ । 

“অন্তরঙ্গ সনে করে রস আস্বাদন, 

বহিরঙ্গ সনে করে নাম সংকীর্তন | 

অসহ দুঃখের রাত্রি আর যেন প্রভাত হইতে 
চাহিত না, কানের কাছে অশ্রবিজড়িত কে 

কষ্ণজনাম করিতেন রায়-রামানন্দ আর স্বরূপ- 

দামোদর-ব্রজের ছুই ঘনিষ্ঠ সখী- ললিতা 
ও বিশাখা, আর শ্রীমতীর ভাবে আবিষ্ট প্রভু 

অন্তর্লোকে পরমমিলনানন্দে পরমসমাধিরসে 

ডুবিয়া থাকিতেন। 

“বাহে বিষজাল] হয়, অন্তরে আনন্দময় 

কষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত |” 

_হয়তে| বা রাধারানীর অপরিমেয় খণভার 

এইভাবেই পরিশোধ করিতেন অস্তঃকৃষ্ণ 

বহির্গোর ! 
হাহা সখি! কি করি উপায়, 

কাহা করো, কহ! যাভ, কাহ1 গেলে কৃষ্ণ পাও 

কৃষ্ণ বিহু প্রাণ মোর যায়» চৈঃ চঃ 

ক্রদন করিতে করিতেই হস! প্রভুর এক 
উপায়ের কথা মনে হইল £ 

“দেখি এই উপায়ে কৃষ্ণের আশ! ছাড়ি দিয়ে, 

আশ ছাড়িলে সুখী হয় মন, 

ছাড় কৃষ্খ-কথ। অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য 

যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ'__চৈঃ চঃ 

কিন্ত কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিতেই পুনরায় কৃষ্ণ- 

স্বৃতি উদ্দিত হইল, তখনই “কৃষ্চ-কর্ণামৃতে"র 
শ্লোক পড়িয়। কাদিতে লাগিলেন_ 

“কিমিহ কৃণুমঃ কন ব্রমঃ কৃতং কৃতমাশয়। 

কথয়ত কথামন্তাং ধন্তামহে! হদয়েশয়ং 

মধুর মধুরশ্মেরাকারে মনোনয়নোৎ্সবে 

কপণকৃপণাকৃষে তৃষা চিরং বত লন্বতে |” 
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-আমি এখন কি করিব? কাহাকেই বৰ! 

বলিব? শ্রীকষ্জকে পাইবার আশা করাও 

বৃথা। কৃষ্$কথা ছাড়িয়া অন্য ভাল কথা 

বলে! । হায়, হায়! যাহাকে ছাড়িব বলিয়! 

মনে করিতেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন 

করিয়া আছেন, মধুর ঈমৎহাস্তযুক্ত ধাহার 
আকার, যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক, সেই 
শ্রীকৃজে আমার উৎক্ঠার নিমিত্ত অতি দীন! 
তৃষ্চ। চিরকাল বর্ধিত হইতেছে । 

ধাহাকে কিছুতেই হৃদয় হইতে সরাইতে 
পার] যায় না, অন্তর বাহির যিনি পূর্ণ করিয়! 

আছেন, সখি! কেমন করিয়া তাহাকে 

ভুলিব বলো? সখি, যমুনার ঘাটে গিয়! 

কবে একদিন এ যোহনরূপ দর্শন করিয়াছিলাম, 

সেইদিন হইতেই আমি যে আমার সমস্ত দেহ 
মন প্রাণ তিল-তুললী দিয় তাহার চরণে 

সমর্পণ করিয়াছি। তখন তো! পরিণাযের 

কথ চিত্ত করি নাই! 
অলপ বয়স মোর, শ্যামরসে জর জর 

কি জানি কি হবে পরিণামে, 

(আমি) যদি নয়ন মুদে থাকি, 

অন্তরে গোবিন্দ দেখি 

নয়ন মেলিয়! দেখি শ্যামে ! 
ক রঁ ঝা 

কহি সখি তব আগে, দাগ! পেলাম শ্যামদাগে, 

এ ছার জীবনের নাহি দায় 

আমি তিলতুলসী দিয় সমর্পণ করি হিয়া 
জনমের মতো] রা | পায়। 

(পদাবলী, যছুনন্দন দাস ) 

যিনি ছিলেন আমার অন্তরের অন্তরতম, আজ 

কে তাহাকে বাহির করিল ? 

“তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে 
কে কৈল বাহির? 

তেঞ্ি বলরামের পুর চিত নহে থির”-- 
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ছিলে হিয়ার রতন, আসিলে বাহিরে--পাতিলে 

ভূবনমোহন রূপের ফাদ। সেই রূপের কমলে 
কাহার নয়ন-তৃঙ্গছ না মধুপান করিতে 
উৎকষ্টিত হয়? 

“কি রূপ হেরিন্থ মধুর মূরতি 

পিরীতি রসের সার 

আমার হেন লয় মনে এ তিন ভূবনে 

তুলনা নাহিক ধার ! 

বড়ি বিনোদিয়! চুড়ার টালনি-_- 

কপালে চন্দন চাদ, 

জিনি বিধুবর বদন সুন্দর 

ভুবনমোহন ফাদ ।, 

( পদাবলী, দ্বিজভীম ) 

_-সেই ভুবনমোহন রূপের জন্ত আমার নয়ন 

কাদে, হিয়ার ধনকে হিয়ার ভিতরে পুরিয়া 

রাখিবার জন্ত আমার হিয়! ব্যাকুল ! 

“রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর 

প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর 

হিয়ার পরশ লাগি, হিয়া মোর কাদে 

পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে ।, 

(পদাবলী, জ্ঞানদান ) 

দেখি! তোরা আমায় বুথ! গঞ্জনা দিস। 

“রাই! তুই এ রূপ দেখলি কেন, দেখেই বা 
মজলি কেন?" “কিন্তু সখি, যে কৃষ্চরূপ দেখে 

নাই, কৃষ্ণগুণে যাঁর মন মজে নাই, তার জন্মই 
তে। বিফল সখি ।' 

“বংশীগানামৃত ধাম, লাবগ্যাযৃত জন্মস্থান, 

যে ন! হেরে সে ঠাদবদন, 

সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মুণ্ডে বাজ, 
সে নয়ন রহে কি কারণ? 

কষের মধুববাণী অমৃতের তরঙ্গিণী 

তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে, 

কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ 

তার জন্ম হেল অকারণে। 
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মুগমদনীলোৎপল মিলনে সে পরিমল, 

যেই হরে তার গর্ব মান, 
হেন কৃষ্ণ-অঙগ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ 

সেই নাশ! ভন্ত্রার সমান। 

কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্গুণচরিত 

সধাসার স্বাছুবিনিন্দন, 

তার স্বাছু যেনাজানে, জন্মিয়। না মৈল কেনে 
সে রসনা! ভেক-জিহ্বা সম। 

কষ্চ-কর-পদতল কোটি-চন্দ্র-জশীতল 

তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি, 

সে পরশ নাহি যার সে যাউক ছারখার, 

সেই বপু লৌহ সম জানি।” (চৈঃ চঃ) 
সখি ! আমার হতবিধিবল শুন, আমার দেহ 

মন চিত্ত কৃষ্ণকে ন1 পাইয়া! সমস্তই বিফল। 

তোমরা আমার এই ছুঃখ কেমন করিয়া 
বুঝিবে, কেই বা কাহার ছুঃখ বুঝিতে পারে! 
আমি তো আনন্ব-লাভের জন্তই কৃষ্ণভজন 
করিয়াছিলাম | 

“খের লাগিয়া এ ঘর বাধিস্থ 

অনলে পুড়িয়! গেল 

অমিয়*পায়রে সিনান করিতে 

সকলি গরল ভেল ।' (চণ্ডীদা স) 

-আমার ভাগ্যে যখন স্বধাই গরল হইয়। 

গেল, আমার কর্মে যখন এই লেখা ছিল, তখন 

তোমরা আর কি করিবে সখি! শুধু দয়া 

করিয়। আমাকে আর ধের্য ধরিতে বলিও ন1, 

আর সেই নিষ্ঠুরকে ভুলিতে বলিও না। 

তাহাকে যদি ভুলি, তবে কি লইয়া কাটাইব 

বলে? এ বিরহের জালাই যে আজ আমার 
একমাত্র সম্বল! এ মম্বলটুকু নিয়া তোর! 
আমায় মরিতে দে! 

সখি, তোর। কাদছিস কেন? আজ 

মরণই তো আমার একমাত্র বন্ধু, “আমার 

শ্বাম-সমান' | 
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প্রাণাধিকারে সখি | কাহে তোর! রোয়সি 

মরিলে করবি ইহ কাজে, 
নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি 

রাখবি তন্থ ইহ বরজ যাঝে।' 

( শশিশেখর ) 

আমার অস্তিষকালের এই মিনতিটুকু তোর] 
রাখিস সখি! আমার মৃত্যু হ'লে আমার এই 
শ্বামময় তহ তোর] যমুনার জলে ভাসিয়ে 

দিস না॥ অনলে দাহ করিস না--আমায় তোর। 

ব্রজ ছাড়া করিস না, ব্রজের রজে যেন আমার 

এ দেহাবশেষও যিশে যায়--এই আমার 

কামনা । 

আর এক মিনতি, শোন্ সখি, তোর 

আমার মরণকালে- আমার সর্ব অঙ্গে কষ্টনাম 

লিখে দিস, আর আমার কর্ণে কৃষ্ণনাম 

জপ করিস, তবেই আমার সার্ক মরণ হবে। 

শেষ কথ! আর একটি ব'লে যাই। তোর! 
বলিস- কৃষ্ণ পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়েছেন, 

তাই আমায় ত্যাগ করেছেন, এখন আমি 

কেন কৃষ্ণের জন্ প্রাণত্যাগ করি! 

[ প্রমন্মহা প্রভু-কৃত ৮ম শ্লোক ] 

আশ্রিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্ট মাম্ 

অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা। 
যথা তথ! ব! বিদ্ধাতু লম্পটো। 
মৎপ্রাণনাথস্ত সম এব নাপরঃ॥' 

-শ্রীরাধা কহিলেন, সখি! শ্রীকৃষ্ণ তাহার 

পর্দাগী আমাকে আলিঙ্গন দ্বার বক্ষে 

শিষ্পেষিতই করুন অথবা দর্শন না দিয়া 

আমাকে মর্শাহতই করুন অথবা সেই বহুবল্লভ 
যেখানে সেখানে (অন্ত গোপীর সহিত) 
বিহারই করুন, তিনি যাহাই করুন না 
কেন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, প্রাণনাথ 
ব্যতীত অপর কেহ নহেন। কখন আমার 

মৌভাগ্য প্রকট করিবার জন্ত তিনি অন্য 

জীমন্মহা প্রভূ-কৃত “শিক্ষার্টকে'র র্ূপায়ণ ১৪৯ 

গোপীকে ছঃখ দিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হন, 

কখন বা আমাকে মর্মগীড়1 দ্রিবার জন্ত আমার 
সম্মুখেই অন্য নারীর সঙ্গে মিলিত হন, কিন্ত 

তাহাতে আমি তো! ছু:খ পাই না। কৃষ্ণ 
স্বখেই আমি স্ব 
“না গনি আপন দ্ধ সবে বাঞ্ি তার সুখ, 

তার স্বুখে আমার তাৎপর্য । 

মোরে যদি দিলে ছুখ তার হৈল মহাস্্খ, 

সেই ছুখ মোর সুখৰর্ম | 

যে নারীকে বাঞ্ছে কৃঙ্চ, তার ব্ধপে সতৃষ্ঃ 

তাবে ন! পাঞা কাহে হয় ছুংখী? 

মুখ তার পায়ে পড়ি লাঞা যাও হাথে ধরি 

ক্রীড়া করাঞ1 করে! তারে মুখী | (চৈঃ চঃ) 

_যে নারীকে কৃষ্ণ বাঞ1 করেন, আমি তাহার 

পায়ে ধরিয়াও কৃষ্ণ-সঙ্গে মিলিত করিব। যে 

রমণী আমার প্রতি দ্বেষে পোষণ করিয়াও 

কৃ্চের সেবা ও সন্তোষ বিধান করেন-- 

“মুখ্িঃ তার ঘরে যাঞা] তারে সেবে দাসী হঞ 
তবে মোর সুখের উল্লা।' ( ঃ চঃ) 

আমি আমার দেহ মন প্রাণ সমস্তই কৃষে 
সমর্পণ করিয়াছি, আমার বলিতে তো কিছুই 
রাখি নাই 

“তোমারি গরবে গরবিনী হাম 

রূপসী তোমার রূপে ।" 

ধুর গরবে আমি গরবিনী, বধুর রূপেই যে 
আমি রূপসী! আমার কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নাই; 
কেহ নাই। 

“অন্তের আছয়ে অনেক জন 

আমার কেবল তুমি? (বিষ্ভাপতি ) 
_কৃষ্জই আমার জীবন, কৃষ্$-সেবাই আমার 

ধ্যান, কৃষ্খ-স্ুখে আমার স্ুখ। কৃষ্জ সুখী 

হন বলিয়াই আমার এই দেহের মার্জন, ভূষণ $ 
ইহা যে আমার পরম প্রিয়তমের অপধিষ্ঠান-মন্দির। 

ইহাতে আমার তো! কোন অধিকার নাই। 



১৫৪ 

প্রভূ রাধাভাবে সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া এই 

শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। ইহার যে ভাব, 
তাহাই ব্রজপ্রেম-শুদ্ধ,। অকৈতব, নিষ্ষাম 

ভালবাস 

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জান্ুনদ হেম 

আত্মন্থখের তাহে নাহি গন্ধ, 

সে প্রেম জানাইতে লোকে প্রভূ কৈপ এই শ্লোকে 
পদে কৈল অর্থের নিবন্ধ ।' (চৈ: চঃ) 

দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া নীলাচলে কাশীমিশ্রের 

রুদ্ধদ্বার ভবশে ক্ষুপ্ধ গভীরা-প্রকোষ্ঠে 

প্রীমন্মহাপ্রভ্ব দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই 

এইভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, দেহবোপ 
এতটুকৃও থাকিত ন!। সেবক গোবিন্দ অতি 

কষ্টে কোনমতে স্নান করাইয়া, জোর করিয়া 

কোন দিন ব! সামান্য কিছু আহার্য মুখে 

দিতে পারিতেন, কোন দিন তাহাও হইত ন1। 

নয়নে নিদ্রা ছিল না, ছিল শুধু অশ্রধার ! 
যখন অর্ধবাহ দশায় থাকিতেন, তখন এইক্সপ 

দ্রিব্য প্রলাপ বলিতেন ও ভাবাহ্বযায়ী পদ 

শুনিতেন অথবা দিব্যোম্নীদ-অবস্থায় তীব্র 

বিরহের আতিতে ভিত্তি-গাত্রে মুখ ঘষিয়া, 

মাথ! ঠুকিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়| যাইতেন, অঙ্গ 

হইতে রুধির-ধারা ঝরিতে থাকিত, দেখিয়া 

অস্তরঙ্গগণের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া] যাইত। আর 

যখন অন্তর্দশা হইত, তখন আর যে নয়ন 

মেলিবেন সে লক্ষণও থাকিত না, কত 

সন্তর্পণে, কত কৃষ্ণনীম-কীর্তনে দীর্ঘকাল পরে 

হয়তো বা চেতনা হইত, চেতনা হইলেই 

বিরছের আরিতে আবার কাদিতে থাকিতেন। 
কখন বা--“মৃছণয় হৈল সাক্ষাৎকার 

উঠি করে হুহুঙ্কার 

কহে, এই আইল! মহাশয় 
তখ্সই আবার আঁকঞ্জের রূপগুণ-বর্ণনায় 

পঞ্চমুখ লইয়া উঠিতেন। রায়-রামানন্দ রসিক, 

উদ্বোধন 

, অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাই সযীভাবে বলেন, 'জীমতি ! 

[৬৫তম বর্ষ--৩য় সংখ্য। 

এই তোর ক্রোধ, এই তোর হর্য। যে শঠ- 
চুড়ামণি তোকে এত ছঃখ দিতেছেন, যেই 
তিনি তোর সম্মুখে আমিলেন, অমনি তুই সব 

ভুলিয়া গেলি। নানা সখি! প্রেমের বীতি 

এমন ধারা নয়, তুই প্রেমের মর্ধাদা জানিস 

না।' রাধাভাবে ভাবিত প্রভু তখন আনন্দো- 

ভ্তাসিত ফুল মুখে বলিয়া উঠেন, “প্রেমের 

আমিকিছু জানিনা? শুনবি সেকথা 1 

“সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়, 

সোই পিরীতি অন্থরাগ বাখানিতে 

তিলে তিলে নূতন হোয়। 
জনম অবধি হাম কূপ নেহারলু' 

নয়ন না তিরপিত ভেল 

সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনল 

্রতিপথে পরশ ন1 গেল। 
কত মধুযামিনী রভসে গৌয়ায়লু 

না বুঝলু কৈছন কেলি । 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু 

তবু হিয়! জুড়ন না গেলি ।, 

(বিগ্যাপতি ) 
_এই কৃষ্ণপ্রেম যে আমার পরশরতন 

সখি! এ যে তিলে তিলে নৃতন হয়। লাখ 

লাখ যুগ ধরিয়া এই রূপে নয়ন লাগাইয়াই 
রাখিলাম, তবুও আমার নয়ন তৃপ্ত হইল ন]। 
এ মধুর বচন জনম ভতিয়া শুনিলাম, তবু কর্ণ 

যে আমার তৃষ্ণায় মরিয়া গেল, আমার হিয়ার 

মণিকোঠায় এই অন্ূপরতন আমি রাখিয়া 

দিলাম, তবু তো আমার হিয়া! শীতল 

হইল ন1। 
বিরহের অতলম্পর্শ গভীরতার মধ্যে যখন 

কৃষ্ছদর্শন হইত, ভাব-সম্মিলন হইত, তখনই 
প্রভুর মুখ হইতে এইন্ধপ আনন্দোচ্ছাস বাহির 

হইত। 
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বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের সুতীব্র আকাজ্ষা 

এত প্রগাঢ় হইত, কৃষ্ণ-ভাবনা! এত নিবিড় 

হইত যে, তখন শ্রীমতী কৃষ্ণে তাদাত্য-প্রাণ্ত। 

হইয়া নিজেই কঞ্খ হইয়া যাইতেন-__ 

“অন্থখন মাধব মাধব স্ুমরইত 

সুন্দরী ভেলি মধাই। 

ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিসরল, 

আপন গুণ স্ুবধাই। 

মাধব! অপন্ধপ তোহারি স্থুলেহ, 

অপন বিরহে অপন তন্ন জর জর 

জীবইতে ভেলি সঙ্গেহ। 

রাধা সঞ্জে যৰ পুন তহি মাধব, 

মাধব সঞ্জে যব রাধা, 

দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত, 

বাঢ়ত বিরহক বাধ1। (বিদ্যাপতি) 

_অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ কবিতে 

কৰিতে শ্রীমতী নিজেই মাধব হইয়া! গেলেন। 

রাধা নিজের নারীত্ব ভুলিয়! কৃষ্ণভাবে নিজেই 
শিজের গুণের প্রতি লুব্ধ হইয়! উঠিলেন। 

মাধব! কি অপর্ধপ তোমার স্নেহ 

(প্রেম)! আীমতী তোমার ভাবে ভাবিত 

হইয়া! নিজের বিরহেই নিজে জর্জরিত হইয়! 
গেলেন। বিরহ-তাপে তাহার জীবন-রক্ষাই 

অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। 

আীমতী যখন নিজেকে রাধাভাবে ভাবেনঃ 

তখন তাহার মনে হয় কৃষ্খপ্রেমই পুর্ণ আবার 

যখন কৃষ্$-ভাবে ভাৰিত থাকেন? তখন মনে হয় 

রাধাপ্রেমই পূর্ণ, অতএব প্রেমের ত্রুটি কখন 
হয় না, নিত্য যুগল-মিলনে বিরছেরও অবপর 
ঘটে না। 

এই যে ভাব-সশ্মিলন, বিরহে মিলনের 

কৃতি অথবা মিলনে বিরহের পুতি (ছু'হ 
কোরে ছুছ কাদে বিচ্ছেদ ভরিয়া )-_ইহা! 

একমাত্র ভাবময়ী আ্রমতীতেই সম্ভব। এই 

শ্ীমন্হাপ্রতূ-কত "শিক্ষার্টকে'র রূপাযণ ১৫$ 

প্রেমবৈচিত্র্য-ইহারই শেষ পরিণতি স্ত্রী- 

পুরুষের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য ও নিবিড় একাত্মতা। 
প্রেমিক, প্রেম আর প্রেমাম্পদের এক্য-_ 

ন সো রমণ হাম ন রমণী ।' 

বিরহের গভীর অমানিশার মধ্যেও যখন 

মিলন-লগ্ের শুভ অভ্যুদয় হইত, তখন অস্ত- 

লোকের এই নিগুঢ় আনন্দের বার্তা প্রভুর দিব্য 
দেছে, স্মিত বদনে, অরুণিম নয়নে, নয়নের 

শতধার অশ্রুর মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত, 

প্রভুর অন্তর্লোক হইতে তখন যেন শ্রীমতীই 
গাহিয়! উঠিতেন ঃ 

£আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়হ্ 
পেখহ পিয় মুখচন্ম। 

জীবন-যৌবন সফল করি মানঙ 
দশদিশ ভেল নিরদ্ন্থব | 

আছ্জু মঝু গেহ গেহ করি মানলু*, 
আজ মঝু দেহ ভেল দেহ, 

আজু বিহি মোহে অন্নুকূল হোয়ল, 
টুটল সবহু সন্দেহা।' (বিদ্যাপতি ) 

_সখি! আঙ্জ আমার সৌভাগ্যরজনীর উদয় 

হইয়াছে, ওরে! আজ আমি প্রিয়তমের 
মুখচন্দ্র দর্শন করিলাম । আজ আমার জীবন 

যৌবন সফল হইল, দশদিশি মধুময়, আর তো 
আজ আমার কোন ছুঃখ_কোন দম্দ নাই। 

আজ আমার দেহ গেহ-_-সকলই সফল । আজ 

বিধাতা আমার প্রতি অহ্থকূল হইয়াছেন, 

আজ আর আমার কোন ছুঃখ- কোন সংশয় 
নাই। 

ীমন্মমহাপ্রভুর নির্দেশিত পথ আসিয়! 
মিশিয়। গিয়াছে ব্রজের এই বিরহমিলন যমুনা- 
ধারায়; সে পথরেখ! ধরিয়া চলিয়াছেন স্ুকৃতি- 

যান্ পথিক, কে জানে কাহার উপরে বধিত 
হইবে করুণাঘন গৌবসুন্দরের কৃপা? কাহার 
নিমজ্জন হইবে প্রেম-যমুনার গভীর কালে! 

জলে? ( সমাপ্ত) 



আত্মজিজ্জাসা 
শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

বহু রবি হেরি নানা সরোবরে মায়ার প্রভাবে মেতে, 

বহু রূপে বারি স্ফুরিত হ'ল যে ঢেউয়ের প্রকার-ভেদে । 

আমারে ভুলায়ে আমি যে রেখেছি পুরাতে ভ্রান্ত দাবি 

রজ্জুতে কেন ভুজজ-বোধ? আপনার মনে ভাবি। 

ক্ষণিকের তরে নির্বাত দীপে প্রন্ফুরণের সম, 

জীব হয়ে বুঝি মর্তর্য জীবনে ব্রক্ম-বিহার মম ! 

এই দেহ-গৃহে গৃহস্থ হয়ে যে জন আমার মাঝে 

করে সংসার, তাহারে কেন গো হেরিতে পাই না কাছে? 
আশা-নিরাশার দ্বন্ব-দোলায় স্বপন-কুহেলি মন 

দিশেহারা হয়ে মরীচিকা পিছু ঘুরিছে অনুক্ষণ। 
*জনমবীজের স্বরূপ বাসনা এখনও বিদ্যমান, 

তাই কি আমার হারায়ে গিয়েছে বোধির অতীত জ্ঞান? 

হীনচেত্তা হয়ে পিছল পথের ধারেতে রয়েছি বসি, 

যোগযজ্ঞের জাগে অভিলাষ, ধৃতি মোর তামসী | 

ভোগ-সৌষ্টব কামনা আমার বধিত হয়ে রয়, 
এ জীবনে কবে করিব বারেক চিত্তকে পরাজয় ? 

বন্ধ্যা নারীর তনয়ার মতো ধরারে ধারণা করি, 
মহ] উল্লাসে যাপিলাম মোহে দিবা আর বিভাবরী । 

মনের ওপারে মোর চিদাকাশে আধার হ'ল কি লীন? 

ভূমি ও ভূমায় আলোক-ছায়ায় কেন খেলা চিরদিন ! 
প্রতি পরমাণু রচিছে আকাশ, প্রতি আকাশের স্তরে-- 
হাজার হাজার নীহারিকা জাগে নব কল্পের তরে । 

অরূপ সায়রে লীলার লহরী নানা রূপে ধায় তীরে, 

আোতোধারা সম যায় চলে যাহা, সে কি আর আসে ফিরে: 



৮ বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন 
[ প্রথম পর্ব-ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ব ] 

অধ্যাপক শ্রীঅমুল্যভূষণ সেন 

স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক আক্ষরিক অর্থে 
রতিহাসিক নন। ইওরোপীয় প্রথায় 

ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ ক'রে খুঁটিনাটি তথ্য- 
বিচার করতে গিয়ে যে রিসার্চ বা গবেষণার 

যষ্টি হাতে আমর! ভারতবর্ষের বিপুল ইতিহাস- 
গহনে প্রবেশ কবি এবং সংখ্যাতীত অলিগলির 

কোন একটিকে চিহ্নিত ক'রে “বিশেনজ্ঞ' হবার 

সাধনা করি, সে সাধনায়, আমর! যতদুর 

জানি, স্বামীজী যাননি। এই যুগপ্রবর্তক 

মহামনীধী প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ অধ্যাত্ব- 

সাধনার পথে বলিষ্ঠ পথিক | জীবনের শেষ দশ 

বছর যে অপূর্ব কর্মযোগের পরিচয় তিনি দান 

করেছেন, আশ্চর্য জীবন-চর্যা দ্বার! শুধু ভারতে 
নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে অভিনব বিজয়স্তস্ত 

তিনি প্রোথিত ক'রে গেছেন, তার অন্তনিহিত 
তাৎপর্য বা রহস্ত বুঝতে হ'লে স্বামীজীর 
আধ্যাত্িক সাধনায় লব লোকোত্তর এশ্বর্সের 

সঞ্ধান করতে হবে, তার আরাধ্য গুরু শ্রীরাম- 

কৃষ্ণের জীবনবেদকে অশ্থধ্যান করতে হবে| 

সাধারণ বিচারের মানদণ্ডে বা গতান্থগতিক 

যুক্তি দ্বারা এ রহস্তের উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। 

স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনার জন্ম এই 

অধ্যাত্ববাদের মধ্যে । সেই কারণে আমাদের 
মতো সাধারণ ইতিহাসের ছাত্রের কু্ঠা জাগে 
তার ইতিহাস-চেতনাকে বিশ্লেষণ করতে । 
শব্দশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যাপকত। ও গভীরত] এবং 

অপামান্ মননণীলতা। তার অধ্যাত্বচৈত্তন্তকে 

উদ্ধদ্ধা করেছে ভারতেতিহাস-সাগরের 
গভীরে রত্ব-সন্ধানে। আমাদের এই বিরাট 

দেশের পথেঘাটে, পাহাড়ে জঙ্গলে, সাগরে 

মরুভূমিতে, আকাশে বাতাসে নিরন্তর ধাবমান 
মহাকালের পদচিন্কে রচিত ইতিহাসের খোলা- 

পাতায়ও তিনি কম পাঠ গ্রহণ করেননি । 

পরিব্রাজকের বেশে তিনি হিমালয় থেকে 

কন্ঠাকুমারী পর্যস্ত পরিভ্রমণ করেছেন, কান 

পেতে শুনেছেন যুগযুগাস্ত বেয়ে আস ভারতের 

শাশ্বত বাণী, বুক দিয়ে অনুভব করেছেন 

শোষিত দারিপ্র্য-পীড়িত দেশবাসীর মর্মন্তাদ 
বেদনা । এই অপূর্ব অভিজ্ঞতা ও অসামান্ত 

দরদী প্রাণ স্বামীজীকে একাধারে ক'রে তুলেছে 
মরমী দেশপ্রেমিক এবং অভিনব ভারততত্ববিদৃ। 

এ দেশের তৎকালীন শত ছুর্ভাগ্যকেও তিনি 

সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী রূপে দেখতে পেরেছেন, 

তার কারণ, লোকোত্তর সাধনা-বলে তিনি 

অনায়াসে ভারতের মহামানবের সাগরতীরে 

উত্তীর্ণ হয়েছেন। তীর ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে 

আবিভূত হয়েছেন ভূবনমোহিণী স্বদেশজননী, 
উদ্ঘাটিত হয়েছে মাতৃভূমির থরে থরে সাজানো! 
বহুকালের সঞ্চিত বত্বরাজি। 

এখানেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন 
ভারতেতিহাসের মূলতত্ব। নান। প্রবন্ধে; 

পত্রাবলীতে এবং বক্তৃতার মাধ্যয়ে তিনি সেই 
তত্তের অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন । 

ইতিহাসের তথ্যবিচারে ব। ঘটনা-বিশ্লেষণে 
স্বামীজী কিন্ত এতিহাসিক গবেষণার বাঁধানো 

রাস্তায় চলেননি। মনে রাখা দরকার যে, 

স্বামীজী যখন এ-কাজে ব্রতী হয়েছেন, তখন 

ইতিকথা ও উপকথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
স্বামীজীর কার্যকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দার 
শেষভাগে ভারতেতিহাসের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি 



১৫৪ 

তৎকালীন মনীষীদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট 

করেমি। কলকাতায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং 

পুনায় বামকৃষ্চ গোপাল ভাণ্ডারকর বিজ্ঞানসম্মত 

ইতিহাস-গবেষণার প্রদীপ জালিয়েছেন মাত্র । 
বাংল! তথ] ভারতের শ্রেষ্ঠ যনীধীদের অন্থতম 

বষেশচন্দ্র দত্ত তার অমর লেখনী ধারণ 

করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার অসামান্ত প্রতিভা 

ও আশ্চর্য মননশীলতা! দ্বার! ইতিহাসাশ্রয্মী 
প্রবন্ধ ও ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্তাস কিছুকাল 

পূর্বেই লিখেছেন এবং বাঙালী হিন্দুর 
অভিমান নিয়ে নবজাগরণের বলিষ্ঠ মন্ত্র 

উচ্চারণ ক'রে বাংলার আকাশ-বাতাস 

মুখরিত করছেন। লোকোত্বর মনীষা; 
সদ্ম বিচার এবং অপূর্ব বিশ্লেষণী শক্তি দ্বারা 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এদেশের ইতিহাসের 

ওপর স্বচ্ছ আলোকপাত করেছেন স্বামীজীর 

দেহত্যাগের পরে, যদিও তিনি স্বামীজীর 

চেয়ে দু-বছরের বড়। ৩৯ বছর বয়সে 

স্বামীজীর তিরোভাব ঘটে ১৯০২ খুঃ। 

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচন। 
শুরু করেন সম্ভবতঃ ১৯০৯ খুঃ। বহু পূর্ব হ'তে 

এবং তৎকালেও শিবুলন গবেষণ1 দ্বারা 

এদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ঘনীভূত তমিআ্রার 
বুকে নিঃশঙ্ক পথ কেটে চলেছেন ইওরোপের 
মনীষিগণ । ভারতের গৌরবময় অতীত 

আমাদের জ্ঞাতসারে নিয়ে আসবার কৃতিত্ব 

তাদের। তাদের কাছে আমাদের গভীর খণ 

স্বীকার করেও বলব যে, এদেশের ইতিহাসের 

রাজনৈতিক দিকটার ওপর তারা অত্যধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন; এবং সে 

পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গ্রন্থে যে-পাঠ আমর! 

গ্রহণ করি এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হুই, তা! 
রবান্দ্রনাথের ভাষায় “নিশীথকালের একট 

দুস্বগ্র মাত্র । 

উদ্বোধন | ৬৫তম বর্ষ--৩র সংখ্যা 

এই নিশীথের ছুঃষ্বপ্লের পরিবেশেই স্বামীজা 
শাশ্বত ভারতের গ্ূপ দেখেছেন। আমাদের 

বর্তমান জীবন কতটা অতীতকে আকড়ে আছে 

ও থাকবে, বাইরে থেকে উন্নত সমৃদ্ধ পশ্চিম 
থেকে কতটা গ্রহণ ক'রে আমাদের ভারতীয় 

জীবনে সমন্বিত করতে পারব-এ সকলের 

হু বিস্টাসে স্বামীজী তৎকালীন পৃথিবীর 
নান! স্থানে ভাষণের পর ভাষণ দান করেছেন, 

ক্লান্তিহীন লেখনী চালন। করেছেন। এ 

থেকেই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ক'রে 

আমাদের স্বামীজীর ইতিহাস-চেতন] হদয়লগম 

করবার চেষ্টা করতে হবে। ইতিহাসের 

সংখ্যাতাত তথ্যের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে 

ন1! ফেলে যদি তত্বের দিকটায় একটু নজর 

দিই, তবে তথ্যবিচারের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণ। 

আমাদের ব্যাহত না হয়ে আহ্কুল্যই লাভ 
করবে। অতীত থেকে যদি আমরা শিক্ষা 

গ্রহণ করতে ন1 পারি, তবে ইতিহাস-পাঠ 

আমাদের বৃথাই হবে। ম্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ 

তত্ের আলোতে ইতিহীস দর্শনের রহন্য 

উদ্ঘাটিত করেছেন আমাদের সম্মুখে । তথ্য 

দিয়ে একে প্রতিষ্ঠিত করার ব৷ অগ্রাহথ করার 

অধিকার এবং দায়িত্ব আমাদের 

ইতিহাগে রাজা, উজীর, সেনাপতি _ 
এক কথায় রাজদরবারের সামগ্রিক কাহিশী 

একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে- এ 

স্বাভাবিক। তবুও ইতিহাসের একমাত্র 
উপজীব্য রাজনীতি নয়, এদেশের ইতিহাসের 

তো নয়ই। সুপ্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক 
ইতিহাস-সাগরে উত্থান-পতনের কত এলো 

মেলো৷ তরঙ্গ যুগযুগান্ত ধরে বয়ে চলেছে, 

কত নিষ্ঠুর ঘটনার ঘাতশ্প্রতিঘাতে এদেশের 

মাটি যুগে যুগে বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এটাই 
কি শেষ কথা ভারতেতিহাসের ? সমুদ্রের বুকে? 



চৈত্র, ১৩৬৯ ] 

ওপর রয়েছে তরঙ-বিক্ষোভ, আর ক্ষণে ক্ষণে 

ওঠে এলোমেলো ঝড়। সমুদ্রের গভীরে 
রয়েছে বিরাট প্রশান্তি, রয়েছে অগণিত 

রত্বসস্তার। শুধু ওপরের মংবাদ রাখলেই কি 
সমুদ্রকে জান! হ'ল? 

যে অন্তণিহিত স্ত্রট সঙ্গোপনে ইতিহাসের 

নান! বিপরীত ঘটনাবলীকে (বধে রেখেছে, 

তার সন্ধান না পেলে এদেশের ইতিহাস-পাঠ 

অসম্পূর্ণ থাকবে । আমাদের এতিহানিক 

খনধ-রাজ্যে নৈরাজ্য এসে অধিষ্ঠান করবে, 

যদি এই মূল স্ুত্রটিকে ধরতে না পারি। 
ভারতের অনৈক্য, শক্তিহীনতা, শত সহস্র 

কলুষ ও ব্যভিচার বিরাট হয়ে দেখা দেবে 
তখন, ভারত হবে তখন খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ছোট 

বড় কতগুলি দেশের সমষ্টি-মাত্রৎ একটা 

ভৌগোলিক সংজ্ঞা-মাত্র। ভারতের তপন্তা, 
ভারতের অথণ্ডতার সাধন যা যুগে যুগে 

আমাদের সাহিত্য ও ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে এক 

আশ্চর্য একতান বাজিয়েছে, তা পরিণত হবে 

শির্স্তক কল্পনা-বিলাসে, একটা! ব্যর্থ পরিহাসে। 
এদেশের অতীত ও মধ্যযুগ মরুভূমির মতো ধু ধু 

করবে। চন্ত্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, 
চন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, আকবর প্রমুখ পাঁচ- 

সাতজন শন্তিধর পুরুষ বিরাজ করবেন 
মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতো । যা কিছু 
মালো, যা কিছু ভালো, তাই এসেছে সাগর 

বেয়ে পশ্চিমের কুল থেকে ইংরেজ রাজত্বের 
সঙ্গে সঙ্গে, আজিকার স্বাধীন ভারত তাকেই 
একমাত্র মূলধন করেছে প্রগতির যাত্রাপথে__ 

মনে হবে, এই বুঝি এ জাতির ইতিহাস । 
কিন্ত এ তো সত্য নয়। যেমন সত্য নয় 

অন্ধ গৌড়ামির এই মতবাদ যে--“সবই বেদে 
আছে”, বাইরে থেকে ভারতের নেবার কিছু 

শিই। সত্য রয়েছে এ ছুয়ের মাঝখানে । সে 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন! ১৪৫ 

সত্যকে জানতে হ'লে সমন্বয় ও সামঞ্জন্ত 

সাধনের ভিত্তিতে ভারত যে ধারাবাহিকতার 

সুত্র অবলম্বন ক'রে তার সুদীর্ঘ সুপ্রাচীন 

সভ্যতাকে আজও অব্যাহত বেখেছে। তার 

স্বরূপ বুঝতে হবে। এও বোঝ! দরকার থে; 

ভারতীয় এক্যের রাজনৈতিক দিকটা মুখ্য 

নয়, ভারতের ভাবগত আদর্শগত এবং ধর্মগত 

এঁক্য যুগে যুগে আবতিত হয়েছে রাজনৈতিক 
অনৈক্যের শত জটিলতাকে উপেক্ষা করেও । 

এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামীজী প্রাচীন 

ভারতকে একটি “নেশন' বা! জাতি বলেছেন। 

তার ইংরেজীতে লেখ। 47186077081 []0198100 

০1 [701 (ভারতের এতিহাসিক বিবর্তন ) 

নামক নিবন্ধে তিনি বলেছেন £ [0 80০160 

[0018 60090810699 ০01 08610109] 1109 চ৮01 

9] ৪ 6109 10091190608] 9120 810106091 

1) 0৮00186 ০01 

109010109] 1118 ৪৪ 20000 ০০0119899 ০1 

৪20 2006 1001101091, 

89888 801 81171608]  69800878,--অর্থাৎ 

প্রাচীন ভারতে জাতীয় জীবশের মূলস্থত্র বা 

কেন্দ্র ছিল বিছ্যান্শীলন এবং সংস্কৃতির 

গভীরে অধ্যাত্মবা্ ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত হয়ে, 
কখনও রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। (ভারতের ) 

জাতীয় জীবন নিজেকে বিকশিত করেছে 

খাষিদের আশ্রমে, অধ্যাত্ববিষ্ভার আলোতে 

উদ্ভাসিত গুরুদের বিগ্ভানিকেতনে । 

স্বামীজীর এ নিবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, 
তখন ববীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষের ইতিহাসের 

ধারা" প্রবন্ধটি রচিত হয়নি। তত্বের দিক 
দিয়ে এ-ছুটি প্রবন্ধের আশ্চর্য মিল রয়েছে; ভিন্ন 

পথে থেকেও এই ছুই মহামানব আশ্চর্য 
কাছাকাছি । উক্ত নিবন্ধটি স্বামীজীর ইংরেজী 
রচনাবলীর রষ্টখণ্ডে স্থান পেয়েছে । মাত্র 
সাড়ে দশ পৃষ্ঠায় যে এত কথা বল] যায়, এর 



১৫৬ 

আগে তা জানা ছিল না| নিবন্ধটি পড়ে 
ইতিহাসের তথ্যসন্ধাশী গবেষকেরাও অবাক্ 
না হয়ে পারবেন না। অবশ্য ইতিহাসের 
খুঁটিনাটি বিচারে স্বামীজীর উক্ত নিবন্ধে বা 
অন্ত্র আলোচিত সকল কথাই গ্রহণযোগ্য ন! 

হ'তে পারে, কিন্ত তিনি যে এদেশের 

ইতিহাসের “বুড়ি” ছুঁয়েছেন এ-কথা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । 

এদেশের ইতিহাস থেকে দব-একটি ঘটনার, 
অধ্যায়ের বা বড়ে! ঘটনার অবতারণ। করলে 
কথাট। আরও পরিষার হবে। তখন মৌর্স- 
যুগের গৌরব লুপ্ত, বৌদ্ধ অহিংস ও মৈত্রী 
অশোকের পরবর্তী মৌর্ঘরাজাদের কাপুরুষতার 
ও ক্লীবতার আবরণে পর্যবসিত হয়েছে। 
একদা আফগানিস্তান থেকে কামরূপ, হিমালয় 
থেকে প্রায় কন্তাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত অপূর্ব 
মৌর্যসাম্াজ্য ভেঙে খানখান হয়ে গেল। 
উত্তর-পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেঙে একে একে 

প্রবেশ ক'রে ছোট বড়ে। রাজ্য গড়ে ভারতে 
বসতি স্বাপন করলে গ্রীক (বহ্িকদেণীয় ) 
শক, পহ্ধাব, কুশান প্রভৃতি নান1 জাতি। 
ভেতরে প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা চলছে বিভিন্ন 
ভারতীয় বাজবংশের মধ্যে-_স্ঙগ, কান্ব, চেত, 

অন্তর বা সাতবাহন, নাগ ও বাকাটক যাদের 
মধ্যে প্রসান। বাইরের বিভিন্ন জাতি এবং 
ভেতরের এই বংশসমূহের মধ্যেও যুদ্ধ ও 
প্রতিদ্বন্দিতা কম হয়নি। তত্কালীন 
রাজনীতিতে এই সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষের বা 
প্রাধান্ত স্কাপনের জটিল প্রতিদবশ্দিতার খুঁটিনাটি 
সন তারিখ নামধাম ও পারম্পর্ষ নির্ধারণ 
আজিও সন্তোষজনক ভাবে হয়নি। সেদিক 
দিয়ে এই যুগট! অর্থাৎ মৌর্য সম্রাট অশোকের 
মৃত্যুর পর থেকে ( আহমাণিক ২৩২ ধৃঃ পৃঃ) 
গুপ্তবংশের উত্থান পর্যন্ত (৩২০ খুঃ) এই সাড়ে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

পাচশো বছরের সুদীর্ঘ যুগ অদ্ষকারময় ব'লে 
বিবেচিত হয়। চরম অনৈক্য, চুড়ান্ত বিশৃঙ্খল! 
এবং গভীর অনিশ্চয়তা এ যুগটিকে মলিন ক'রে 
রেখেছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার হৃত্রটি 

গেছে হারিয়ে, রাজনীতির জটিল আবর্তে 

ভারতের এঁক্য হাবুডুবু খাচ্ছে। 

কিন্ত ওই সাড়ে পাচশো। বছরের ইতিহাসে 

এই কথাই তে। একমাত্র কথা নয়। ইতিহাসের 
সাধারণ পাঠকেরও অজান1 নেই যে, 

ভারতের সভ্যতা- ও সংস্কতি-বিকাশের ধারায় 

এ ৫৫০ বছর কত গুরুত্বপূর্ণ | ভারত তণ্ন 

জাগ্রত ও জীবন্ত । তার উন্নত সভ্যতার ওদার্য 

দ্বার] তার প্রাণধর্ষের বলিষ্ঠত দ্বারা সমহ্বয়ের 

অপূর্ব স্থত্রে সে বলদর্পা বিজয়ী বিদেশীদের 

আপন ক'রে নিল। ওই বিদেশী জাতিগুলি 

স্বাভাবিক ভাবেই যেন ভারতীয় হয়ে গেল। 

কেউ বৌদ্ধ, কেউ হিন্ু। এ এক আশ্চর্য 
ঘটনা । অস্ত্রবলে বিজিত ভারত জয় করলে 

বিজয়ীকে তার সভ্যতা দ্বারা, সংস্কৃতি দ্বারা, 

ধর্ম দ্বারা। কিছুকাল পরে আর তাদের আলাদ! 

সন্ত! কিছুই রইল না । হিন্দু বা ভারতীয় এই 
অভিমানে বা গর্বে তার! পরবর্তী ইতিহাসে 
শৌর্ম-বীর্ষের এক অপূর্ব অধ্যায় যোজন] কবেছে। 

শুধু তাই নয়। নব হিন্দু বাঁ পৌরাণিক 
সভ্যতার যে পুর্ণ বিকাশ গুপ্ত যুগকে অপূর্ব 

মহিমায় যণ্ডিত কবে রেখেছে, তাঁর 

্স্তুতিকাল তো! পূর্ববর্তী এই যুগে । এ-যুগের 
তথাকথিত সুদীর্ঘ রাত্রির তমিআ-গর্ভেই গুপ্ত- 

যুগের সর্বময় সমৃদ্ধি ও গৌরবের পটভূমিকা 
রয়েছে। রাত্রির শেষযামের তিযিরবিদারী 

প্রভাত-সর্ষের জ্যোতির্ময় প্রকাশের মতে। গুপ্ত 

সভ্যতার ভাস্বর ভাস্কর উদ্দিত হয়েছিল ওই 

রাত্রির তপস্তায়। 

বস্তৃতঃ ধর্ম ও সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিতোর 



চৈত্র, ১৩৬৯] 

ইতিহাসে ওই সাড়ে পাঁচশো! বছর ভারতের 
গৌরবময় অধ্যায়। মহাভারত, মানবধর্মশাস্তর 
( মন্ুস্থৃতি ) এবং মহাভাষ্য প্রধানতঃ যে-যুগের 
রচনা! বলে এতিহাসিকগণ মত প্রকাশ 

করেছেন, সে যুগ আর যাই হোক, তমিত্রাপূর্ণ 
নয়। দীর্ঘকাল বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতার 

প্রাধান্তে গড়ে উঠেছিল ভারতের রাজনীতি, 

যার উজ্জ্বলতম প্রকাশ মৌর্যযুগে অশোকের 
রাজত্বে। তারপর এল গ্লানি, এল 

অহিংসার বিকৃতি । এ সুযোগে বৈদিক ধর্ম 

বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে আপন ক'রে নিয়ে নিজেকে 

ঢেলে সাজালো, ধারণ করলে নব কলেবর, 

জন্ম হ'ল নব হিন্দুর। মহাপুরাণ, মনুস্ৃতি। 

রামায়ণ ও মহাভারত হ'ল নব হিন্দুর ধর্ম ও 

স্কৃতিক জীবনের প্রধান অবলম্বন, বেদ ও 

উপনিষদ্ বনম্পতির ভূগর্ভস্থ শিকড়ের মতো 

নবহিন্দুর সমাজকে প্রাণরসে বলিষ্ঠ ক'রে 

রাখলো। এবং গুপ্তযুগে এই নৃতশ সমাজ ও 
সংস্কৃতি বিশ্তাসের পরিপূর্ণতা লাভ করলে । 

ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডক্টর বমেশচন্দ্ 
মজুমদার প্রমুখ শীর্ষস্বাশীয় ভারততত্ববিদ্গণের 

মতে কুরুপাগুবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাঁ ধর্মযুদ্ধ 
আহ্বমানিক খুঃ পৃঃ ১১০” শতকে সংঘটিত 

হয়েছিল । এ যুদ্ধের খুঁটিনাটি বণিত আছে 
ভারতের অনন্ত মহাগ্রন্থ মহাভারতে-ইতিকথা! 

ও উপকথার অচ্ছেগ্ধ সংমিশ্রণের মাধ্যমে । 

একলক্ষ শ্তোক-সম্লিত যে মহাভারত আমরা 

পেয়েছি, তার রচনাকাল পণ্ডিতর্দের মতে 

অন্ততঃ: ৮** বছর--খুঃ পু: ৪০০ থেকে ৪০০ 

ৃষ্টাব্দের মধ্যে । এই ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র করে 

প্রাচীন ভারতের সমাজনীতি, ধর্মশীতি, 

অর্থনীতি এবং রাজনীতির যে সুসমঞ্জস পূর্ণাঙ্গ 

প্রকাশ মহাভারতকে বিধৃত ক'রে রেখেছে, 

ভাব-সাধনায় ও সাহিত্য-সাধনায় তাদের 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা ১৫৭ 

পটভূমিক1 তো থুঁজে পাবে এ মৌর্দোত্বর এবং 
প্রাকৃ-গগু যুগে । ধর্মরাজ্যের মন্ত্র মহাসারথি 
কৃষ্ণ ঠিক কোন্ সময়ে জন্মেছিলেন, কিং! 
আদৌ তিনি এতিহাসিক ব্যক্তি কিন।, তার 

বিচার অপ্রাসঙ্গিক । কিন্তু মহাভারতের 

স্বগ্ুকে সার্থক করেছিলেন পরবর্তী মহ1শক্তিধর 

উদার বিচঙ্গণ গুপ্ত সম্রাট্গণ, সর্বদিকে সৰ 

চেয়ে বেশি গৌরবময় জাতীয় অধ্যায়ের 

পূর্ণ রূপায়ণে। এ তো এক বিরাট্ এতিহামিক 

সত্য। এও তেমনি এঁতিহাসিক সত্য যে, 

শুধু ভাবের দিক দিয়ে নয়, কর্মক্ষেত্রেও গুপ্ত- 

সভ্যতার মূল রয়েছে ওই তথাকথিত অন্ধকীরময় 

যুগে। 

স্থতরাং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য 

সত্তেও প্রাচীন ভারতীয় জাতির বলিষ্ঠ অব্যাহত 

সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন স্বামীজী। অবশ্য 

ইওরোগীয় ম্তাশনালিজমের সকল উপাদান 

এ জাতিতে পাওয়। যাবে না। যুগে যুগে 

এ জাতীয় সংহতির এবং এক্যবদ্ধতার প্রাণ- 

কেন্ত্র হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্তকুজ এবং 

দিল্লী প্রভৃতি রাজধানীতে ততট1 ছিল না, 

যতট]1 নৈমিধারণ্যে, কাশীতে, মিথিলায়, 

তক্ষশীলায়, নালন্দায়, বিক্রমশীলায় এবং 

নবদধীপে ছিল । ভারতের এতিহাসিক 

বিবর্তনের কাহিনীতে স্বামীজী জাতির এই 

প্রাণকেন্ত্রগুলির ওপরই গুরুত্ব আরোপ 

করেছেন, এদেশের ইতিহাসের তথ্যান্গসন্ধানীর 

কাছে এ মূলতত্ৃটি আশ্চর্মভাবে তুলে ধরেছেন । 

বামকগ্দেব ঈশ্বরতত্ব ও তার ন্গ্টির আশ্ক্য 

বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের সংখ্যাতীত প্রকাশকে 

বোঝাতে গিয়ে একটি অপূর্ব উপমার আশ্রয় 

নিয়েছেন । তিনি বলছেন £ বাবুর বাগান 

দেখে, বৈঠকখান1 দেখে সকলেই বাবুর তারিফ 

করে, ক-খানা গাড়ি, কটা ঘোড়া, কেমন 



১৬৮ 

ঝিলমিল আসবাব ইত্যাদি প্রশংসা করে। 

“ কিন্ত “বাবুকে দেখতে চায় ক-জন11-_ভাল 
করে বাবুকে দেখে নাও। তা৷ দরোয়ানের 

গলাধাকা খেয়েই হোক না। আগে 'বাবু'কে 
দেখে পরে তার এঙ্বর্ষের বিষয় জানতে চাও; 

আবশ্যক হ'লে “বাবু'কেই জিজ্ঞাসা কোরো, 
তিনি বুঝিয়ে দেবেন | রামকঞ্চস্থত্রের জীবন্ত 
ভাষ্য বিবেকানন্দ ইতিহাসের এই মুলতত্বকে 

“ৰাবু'র আসনে বসিয়েছেন, ইতিহাসে ভিড় 

ক'রে আসা বিভ্রান্তিকর নান! তথ্যের মালিক 

ৰা পটভূমিকারূপে তাকে স্থাপন করেছেন । 

মৌর্মযুগে গুপ্তযুগে মুঘলযুগে এমনকি বর্তমান 
যুগেও ভারতের রাজনৈতিক এঁকাসাধনের 
তাৎপর্য এ পরিপ্রেক্ষিতে আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে 

উঠবে। এমনকি ভৌগোলিক প্রভাবে এবং 

ঘটনাপ্রবাহের স্রোতে কেমন ক'রে বারবার 

এ রাজনৈতিক এঁক্য ভেঙে গেছে, ভেসে গেছে 

এবং ভেঙে যাওয়া বা ভেসে যাওয়াটা 

ইতিহাসের একমাত্র কথ! কিনা, তাও আমরা 
এই আলোতেই লম্যক্ বুঝতে পারবো 

স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে 

প্রকাশিত 

£১17701৮ নামক অধ্যায়ের গোড়ার দিকে 

এদেশের ইতিহাসের মূলতত্বটি প্রসঙ্গক্রমে 

আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী এ-জাতির 

আর একটি অতুলশীয় বৈশিষ্ট্যকে উদ্ঘাটিত 
করেছেন। ভাবরতেতিহাসের একটি বিরাট্ 
প্রহেলিকা হচ্ছে বিন বা নিরীহ হিন্দু, 
স্বামীজীর ভানায় %9 17110 [71075 । আজও 

সেই বিনত্র হিন্দু আছে, ইতিহাসের প্রথম 
অরুণোদয়েও সে ছিল তার সহনশীলতা! ও 

তিতিক্ষা নিয়ে। আমাদের আধুনিক চোখে 
এবং ইওরোপীয় প্রথায় এতিহাসিক বিচারের 

পরিপ্রেক্ষিতে এই 40114 10০" কৃপার পাত্র) 

£[)9200169 110] 00101070 ০9 
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উপহাসের পাত্র। ইতিহাসের নান! নজির 

দেখিয়ে আমর! প্রমাণ করি বা করতে প্রয়াস 

করি যে, হিন্দু বা ভারতীয়ের এই বিনভ্ত ও 

সহনশীলতার জন্টেই তার জাতীয় জীবনে, 
ব্যক্তিগত জীবনেও বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় 

এসেছে এবং আসবে । বিনভ্র হিন্দু যে-দেশের 

অধিবাসী, সে-দেশে তে! আসবেই ৰাইরে 
থেকে আঘাতের পর আঘাত । ঘটবেই তো! 
একটান1 অন্তদ্বন্দ স্বার্থমগ্র ক্ষমতালোভীদের 
মধ্যে, যার অসহায় বলি এ বিনত্র হিন্দু। 

রাজনীতির বিচারে এ ধারণাকে তো ভ্রমাত্মক 

কোন মতেই বল! চলে ন1। 

তবু প্রশ্ন তুলেছেন স্বামীজী। এই যদি 
একমাত্র ধরতিহাসিক সত্য হয়, তবে ভারত 

আবহমান কাল ধরে তার বিশিষ্ট সত্ত। নিয়ে 

রয়ে গেল কোন্ মন্ত্রবলে? শাশ্বত ভারত কি 

কবির কল্পনাবিলাস মাত্র? 

স্বামীজী বলছেন, হিন্দুর বিনম্রতা ব৷ 

সহনশীলতা যদি কাপুরুষতা ও ছুর্বলতার 

নামান্তর হয়, তবে এত দীর্ঘকাল শাশ্বত 

ভারতের বৈশিষ্ট্যবূপে সে টিকে থাকত ন1। 

প্রাণি-জগতের অব্যর্থ নিয়মে শক্কের কাছে 

দুর্বল চিরদিন হার মানে, অবশেষে দুর্বল লোপ 

পেয়ে যায়। শত শত বৎসর ধরে ইসলামের 

প্রচণ্ড আঘাত সত্তেও, আধুনিক জড়বিজ্ঞানের 

দৌলতে পশ্চিমের শক্তিমান্ খুষ্টানের সর্বগ্রাসী 

প্রভাব সত্বেও ভাবত সেই “মাইল্ড, হিন্দু'কে 

কোলে নিয়ে আজও ভারতই রয়ে গেছে। 

শুধু তাই নয়। কালক্রমে এই 'মাইল্ড, হিন্দু 
মুসলমান এবং থৃষ্ঠানকে ভারতের বুকে সম- 

মর্যাদার আসন দ্বিয়েছে। ভারতের মুসলমান, 

ভারতের থুষ্টান ওই "মাইন্ড, হিন্দু'র মতোই 
আজ সম্পূর্ণ ভারতীয়-_বলতে দ্বিধা নেই, সে 
আগে ভারতীয়, তারপর তার ধর্মের পরিচন্ন। 
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যদিও গায়ের জোরে এর অস্বীকৃতি এবং 

রাজনীতির কলুষে এর ব্যতিক্রম ইতিহাসের 
ধারায় দেখতে পাওয়। যাবে । 

“নিরীহ হিন্দু'র এই শাশ্বত দ্ূপকে তুলনা- 
মূলক আলোচনায় অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 
স্বামীজী ! এবং ইতিহাসের ধারায় ঘটনাবলীকে 

উপেক্ষা ক'রে শুধু কল্পনার জাল বৃনে তা 
করেননি । 

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস-পাঠে আমর! 

জানতে পারি যে, বছ বলদৃপ্ত বিরাট জাতির 
আশ্চর্য কর্মচাঞ্চল্যের কাছে মানব-সভ্যতা 

কতটা খণী। একট! শক্তিমান জাতি নিজেকে 

প্রসারিত করবার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় কত 

যুদ্ধোন্মাদনায় মেতেছে যুগে যুগে কালে 

কালে । শক্তির কাছে পরাজিত ছুর্বলত। সর্বস্বাত্ত 

রিক্ততায় নত হয়ে হাত পেতে দান গ্রহণ 

করেছে। এভাবে চলেছে দেওয়া ও নেওয়া, 

যার সংখ্যাতীত কাহিনী মানবেতিহাসের 

পাতায় পাতায় বণিত আছে। বর্তমান যুগে, 
যখন কুটনীতি ও যুদ্ধবিগ্ভা জড়বিজ্ঞানের 
আশ্চর্য প্রসারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং 

বিরাট এ পৃথিবীর দূরত্বকে দূর ক'রে দিয়ে 
বিভিন্ন দেশ বা জাতিকে একেবারে কাছাকাছি 

নিয়ে এসেছে, তখন এ দেওয়া-নেওয়ার গতি 

এবং প্রকৃতি আরও দ্রুত, আরও সহজ এবং 

বোধহয় আরও নির্মম হয়ে উঠেছে । 

এ কাহিনীর অন্তশিহিত নিষ্ঠুর সত্য এই 
ষে, যুদ্ধের দামামা! ও অস্ত্রের ঝন্ঝনানির 

মাধ্যমেই সভ্যতার এই বিস্তার-লাভ ঘটেছে। 
স্বামীজীর ভাষায় এই আদান-প্রদান রক্তের 
নিরন্তর ধারায় রঞ্জিত, অগণিত ক্রি মানুষের 

হাহাকারে অভিশপ্ত, লক্ষ শিশুর ক্রন্দনে সিক্ত, 

বছ নারীর মর্মস্তদ অকাল বৈধব্যে কলঙ্কিত। 

কিন্ত দাতার বলিষ্ঠ ভূমিকায় একদা যারা 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা ১৫১ 

জীবস্ত অভিনয় করেছিলেন, সেই মদগর্বিত 
বলদপপী জাতির মহাশক্তিধর পুরুষেরা আজ 
কোথায়? প্রাচীন কালের মিশর, আসিরিয়া, 
ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম__-আজ তাদের কাহিনী 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পঠিত হবার অধিকারটুকু 
বজায় রেখেছে মাত্র । মিশরের বলদৃপ্ত 

ফ্যারাওগণ পিরামিডের গর্ভে প্রস্তরীভূত হয়ে 

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। মানব-সভ্যতার প্রথম 
দিনের সুর্য যে নীলনদের তারে উদ্দিত হয়ে- 

ছিল, সেই নীলনদ আজও বয়ে চলেছে মিশর 

দেশের মধ্য দিয়ে কিন্ত সে নদীতীরের 

অধিবাসীরা আঞজজ আরবীয় ইসলামের বলিষ্ঠ 
উত্তর সাধক, অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিনন। 

আসিরিয়া, ব্যাবিলন আজ তাদের গোত্র শুধু 
নয়, নাম পর্ষস্ত হারিয়ে ফেলেছে। 

গ্রীস আজ প্রাচীন এতিহলুপ্ত দক্ষিণ-পূর্ব 
ইওরোপের অন্তর্গত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 

দেশ মাত্র । বর্তমানের এথেন্স তার রাজধানী । 

কিন্তু পেরিক্রিসের এথেন্স আজ কোথায়? 

কোথায় সেই হেলেনীয় জাতিগুলির অপূর্ব 

শিক্ষানিকেতন[টি-_ 30100] 017 1761188? 

থুকিডিডিস, এস্কাইলাস, সোফেকিস 
ইউরিপিডিস, সক্রেটিস, প্লেটে! এবং আযারিস্টটল্ 

_এরা আজ বিশ্বের সকল দেশের যতটুকু 
অধিকার ব। গর্ব, তার বেশি গর্ব ওদের 

ংশধরের1 এথেন্লে বসে আর নিশ্চয়ই করতে 

পারে না। মানব-সভ্যতায় হেলিনিজমের 

(17611901810 ) দান অপরিষেয়। কিন্ত তার 

প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার আর যেখানেই থাক, 
বর্তমান গ্রাসে খৃষ্টান সভ্যতায় তা হারিয়ে গেছে 

বা অন্তভূক্তি হয়ে গেছে। মহাপ্রাজ্ঞ সক্রেটিস 

যদ্দি আজ তার যুগযুগান্তের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে 

ফেলে, ভার সমাধিস্ান থেকে উঠে এথেন্সের 

পথে পথে সেই পুরাতন ম্বরে কথা বলতে 



১৬৪৩ 

থাকেন; তবে ত1 শোনবার মতে! একটি যুবকও 

তিনি খুঁজে পাবেন না। হারিয়ে গেছে তার 
স্বদেশ, হারিয়ে গেছে তারাও, যার) হেমলক 

দিয়ে তাকে হত্য] করেছিল। 

আর রোম 1--বর্তমান ইটালির রাজধানা 

রোম? একদ| খৃষ্টজন্মের পূর্বে এশিয়া, 

ইওরোপ এবং আফ্রিকাএই তিনটি 
মহাদেশের বৃহদংশ ভুড়ে যে বিরাট সাম্রাজ্য 

গড়ে উঠেছিল এবং স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘকাল, 

এই রোমই ছিল তার রাজধানী শুধু নয়, 
প্রাণকেন্ত্র-স্বরূপ । যে মহ্বাশক্তিধর সীজার 

বিশ্বজোড়1 ইতিহাস-রঙ্গমঞ্জে একচ্ছত্র নায়কের 

ভূমিকা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছিলেন, 

আজ তার সকল পরাক্ুমের উৎস বা প্রতীক- 

চিহ্ন ওই ক]াপিটোল পাহাড় ভগ্রস্তুপে পরিণত 
হয়ে দর্শকদের কৌতুহল উদ্রেক করছে, উর্ণনাভ 
আজ সেখানে নিরন্তর জাল বুনে চলেছে। 
আজিকার রোমানগণ নিশ্চয় (18020978 

87708 1791) নন । আজ তারা! রোমানই 

নন, তারা ইটালীয়। অতীতের রোমানদের 

কোন পরিচয় আজ পাওয়া যাবে না বর্তমান 

রোমবাসীদের জীবনচর্ধায় এবং আদর্শ পালনে । 

ত্বামীজীর ভাষায়, জলের ওপর বুদৃবুদের মতো! 

প্রাচীন রোমান মিলিয়ে গেছে. উত্তরকালের 

বুকে তার চিহ্নমাত্র নেই। 
স্বামীজীর নির্দিষ্ট পন্থায় আলোচিত এই 

অংশেষে সব মন্তব্য কর] হ'ল, তাতে যেন 

কোন বিরূপ ধারণার স্ষ্টিনা হয়। প্রোচীন 

ওই সব দেশের এশখর্য ও এঁতিহ অপরিমেয় 

ভাবে সমৃদ্ধ করেছে সমগ্র মানব-সভ্যতাকে। 

একে অন্বীকার করলে সংস্কৃতির আলোতে 

উদ্ভাসিত সব যুগের মাহযকেই অস্বীকার কর! 

হবে। গ্রীসের বেলা এ কথা সব চেয়ে 

বেশি প্রযোজ্য । বঙমান লেখকের মতে 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ-৩য় সংখ্যা 

স্বামীজীর বক্তব্য এই যে, এ সব দেেশগুলি আজ 

আর তাদের প্রাচীন এঁতিহের ধারাবাহিকতা 

প্রত্যক্ষভাবে বহন করছে ন1!। ওদের বর্তমান 

ইতিহাস গৌরবের নয়__সে ইঙ্গিত কখনও করা 
হচ্ছে না| শুধু এটুকু বল] হচ্ছে যে, ওদের 
বর্তমান ইতিহাস অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন এক 

নৃতন ইতিহাস। 
কিন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা অনাহুত, 

অব্যাহত | ম্বামীজী বলছেন, মন্ু্মৃতি-রচয়িত! 

মহধি মহ্ ভারতের বহু প্রাচীন কালের মূর্ত 
প্রতীক হয়ে যদি বর্তমান ভারতে এসে উপস্থিত 

হনঃ তবে তিনি পুলকিত হবেন এই দেখে যে, 
তার বংশধরের1 তারই স্বরে কথা কইছে, ওই 

চিরন্তন ভাবধারাতেই উদ্বদ্ধ হচ্ছে, বাক্তিগত 

জীবনে ও সমাজ-দীবনে মোটের ওপর একই 

আদর্শ পালন করছে। যা কিছু পরিবর্তন 

হয়েছে তাদের চেহারায় কথাবার্তায় ও জীবন- 

যাত্রায়, তা মহাকালের অনিবার্য প্রভাবেই 

হয়েছে, মানব-সভ্যতার সামগ্রিক প্রগতির 

ফলেই হয়েছে । ওই পরিবর্তনট1 বাইরের, 

ভেতরের নয়। 

এই যে ভারত আজও তার বিশিষ্ট 

অবিচ্ছিন্ন সত্ব নিয়ে রয়েছে, তার কারণ 

স্বামীভীর মতে ওই “মাইলড. হিন্দু'র নম্রতা 

বা শান্তিপ্রিয়তা | সমগ্র মানব-সভ্যতায় প্রাচীন 

ভারতের দান অপরিমেয়ঃ বোধ হয় গ্রীস ছাড়া 

এ-বিবয়ে আর কারও সঙ্গে তার তুলন] হয় না । 
কিন্তু ভারতের দেবার পদ্ধতি আলা] । 

ভারত অস্ত্র উচিয়ে তার এশ্বর্য দান করেনি 

কোথাও, সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েনি 
অন্ত কোন দেশে তাকে সভ্য করার অজুহাতে, 

কিছু দেবার বিনিময়ে আধিপত্য দাবি করেনি । 

ৃষ্টধর্ম প্রচার এবং ইসলামের দিগবিজয়ের সঙ্গে 

ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের তুলন! করা যেতে 
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পারে। আজ পৃথিবীর ছুটি বৃহত্তম ধর্মের মধ্যে 

বৌদ্ধধর্ম একটি এবং প্রধানতঃ এশিয়াতে এ ধর্ম 
প্রচার করেছেন ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ-__ শ্রেষ্ঠ 

বৌদ্ধ সম্রাট ও ভিক্ষু অশোকের ধের্মবিজয়ে'র 
আদর্শে । ভারতের কোন বৌদ্ধ রাজ! একহাতে 
অস্ত্র এবং আর একহাতে ত্রিপিটক নিয়ে বিরাট 

বাহিনী সঙ্গে ক'রে এশিয়ার কোন দেশে গিয়ে 

আধিপত্য স্তাপন করেছেন, ইতিহাস এমন 

কোন কাহিনীর ইঙ্জিতযাত্র দান করে না। 
কিংবা যখন ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অচেন! 
দেশে ভগবান তথাগতের মেত্রী করুণ! ও 

অহিংসার বাণী প্রচার করতে গিয়ে বিপদ ও 

বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, তখন তাদের রক্ষা 

করার অজুহাতে এদেশের কোন নরপতি গৈল্গ 

পাঠিয়ে সে-দেশ সাময়িকভাবেও করতলগত 

করেছেশ, এমন কথা এশিয়া বা ইওরোপের 

কোন দেশের ইতিহাস লেখেনি। এ প্রসঙ্গে 

বিশেষভাবে ল্মরণীয় ভারত কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব 

এশিয়ায় বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার কথা । 

ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি দ্বার1 প্রভাবিত 

হয়ে স্ুমাত্রা, জাভা, বোনিও, সেলিবিস, মালয়, 
কানম্বোডিয়।, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশগুলি কি অভিনব 

উপনিবেশে একদ1 পরিণত হয়েছিল ! বর্তমান 

যুগের খৃষ্টান উপনিবেশবাদ আর প্রাচীন 
ভারতের উপনিবেশবাদ এ ছুয়ের মধ্যে 

মৌলিক পার্থক্য রয়েছে । খৃষ্টান উপনিবেশবাদ 

সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছে্ অঙ্গ, শোষণের 

নামাস্তর মাত্র এবং তার গতিবিধি রক্তক্ষয়ী 

যুদ্ধের পথে । আর অতীতের হিন্দু ও বৌদ্ধ 
উপনিবেশবাদ হচ্ছে শাস্তির পথে এশ্বর্ষের 
আনাগোনা, সম্প্রীতির মাধ্যমে সভ্যতার 

আদানশ-্প্রদদান। 

নম্র ভারতায় বাঁ হিন্দুর বহিঃপ্রকাশের 
এই তো৷ ধারা। আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের 

ভ 

বিবেকানদ্দের ইতিহাস-চেতন| ১৬১ 

ধারাও আলাদা নয়। যুগে ফুগে কত হিংস্ত্ 

অভিধান তার উন্নত যুদ্ধ-কৌশল, রাজনৈতিক 
বা কূটনৈতিক. নৈপুণ্য, এবং বহু প্রলোভন 
দিয়ে ভারতের ধারাবাহিকতাকে ধ্বংস করতে 

প্রয়াস করেছে । শুরুতে ভারত হকৃচকিয়ে গেছে 

সত্য, কিন্ত শেষ পর্যস্ত নিজেকে আরও সংহত, 

আরও স্বৈর্যবান্, আরও দৃঢ় ক'রে তুলেছে 

বিপর্যয়ের একটান1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে । 

তারপর সময়ের সুদৃঢ় হস্তখানি প্রসারিত কর 

ভারত বিপর্যয়ের নিষ্ঠুরতাকে প্রশান্ত কল্যাণে 

পরিণত করেছে, সভ্যতায় এগিয়ে চলার পথে 

পা ফেলেছে । স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, 

হিন্দুর এই তথাকথিত নম্রতা অকর্মণ্যতা বা 

তামসিকতা! নয়, এ কর্মযোগের বলিষ্ঠ সাধন] । 

বিপর্যয়ের সংখ্যাধিক্য ভারতকে ধৈর্যহার! 

করেনি কখনও, নৃতন নৃততন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের 

মাধ্যমে নব বলে বলীয়ান করেছে। 

মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে একটি উদ্বাহরণ 
নেওয়! যেতে পারে, স্বামীজীর এই বিশ্বাস কতটা 

ইতিহাস-সম্মত, তা যাচাই করতে । আমরা 

জানি, ইসলামের দিগংবিজয়ের কাহিনীতে 

ভারত একটি বিশিষ্টস্বান অধিকার ক'রে আছে। 
আরবদের দ্বার সিন্ধুদেশ বিজিত হয় ৮ম 

শতাব্দীর গোড়াতে । কিন্তু সিদ্ুদেশ নিয়েই 
আরবদের সন্ত থাকতে হয়েছিল; হিন্দু 

বাজাদের, বিশেষ করে প্রতিহার রাজপুত 

ংশের পরাক্রান্ত নরপতিদের বাধ! কাটিয়ে 
আরবের] ভারতের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ 

করতে পারেনি । তারপর একাদশ শতাব্দীর 

গোড়াতে নুতন ক'রে শুরু হয় তুর্কি 
মুসলমানদের অভিযান উত্তর-পশ্চিম ভারতের 

ধহদ্বার দ্দিয়ে এবং ১২০৬ খুষ্টাব্দে কুতবুদ্ধিন 
আইবেক দ্িলীর সিংহাসনে বসে ভারতে 
সুলতানী শাসনের স্বত্রপাত করলেন । ১৫২৬ 
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পর্যস্ত মোটামুটি ৩২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল 
ভারতে স্থুলতানী শাসন। মধ্যযুগের ইতিহাসের 

বৈশিষ্ট্য অল্পবিস্তর সকলেরই জান1। সকলেই 
জানেন যে, উন্নত অস্ত্রবলে ও বাহুবলে বলীয়ান্ 

ইসলাম, মুফতি-উলেমা-মৌলভিদের ধর্মো- 
ন্মা্নায় উদ্দৃপ্ত ইসলাম তার ধর্ম দিয়ে তার 

স্কতি দিয়ে এই দার-উল-হারঘূ ভারতকে 
দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে কী 

অবিরাম চেষ্টা করেছে-কত অত্যাচার, 

কত শোষণ, কত মন্দির লুঠন, কত ভীতি 
প্রদর্শন, কত প্রলোভন! বিজিত হিন্দু 

বিজয়ী মুসলমানকে চিনে রেখেছে ভারতের 

মুর্তিমান্ অকল্যাণন্ধপে । এ অকল্যাণের 
বেড়াজালে বেষ্টিত হয়ে হিন্দু ভারত কত 

দীর্ঘকাল নীরবে কর্মযোগের সাধন! করেছে। 

শ্যত রণক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেছে, তবু সে 

মাথ! বিকিয়ে দেয়নি, নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন 

দেয়নি । শত শত বৎসরের অক্লান্ত প্রয়াসেও 

ইসলাম ভারতকে দার-উল-ইসলাম করতে 
পারলে। না, প্রবেশ করতে পারলো না! 

ডারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে | 

ভারতের ধর্ম ও সমাজ রক্ষার প্রয়াসে 

নিরীহ হিন্দু কোন ছুঃখকে ছুঃখ ব'লে 

মানলে না, কোন বিচ্ছেদকেই বড় ক'রে 

দেখলে না, কোন বঞ্চনাতেই হতাশ হ'ল না, 
কোন আঘাতেই হয়ে পড়ল না। এর আর 

যাই সমালোচন] করা হোক ন1 কেন, স্বামীজীর 
মতে এ তামসিকত1 বা অকর্মণ্যতা নয়। 

রাঞ্জনৈতিক প্রাধান্ত হিন্দু হারিয়েছে, তবু দূর্ধর্ষ 

রাজশক্তির প্রতিকূলতার বিভীষিকায় নিজেকে 
বিকিয়ে দিলে না সে। ভারতের আ্ুলতানী 

আমলের বিশেষজ্ঞ এউ্রতিহাসিক ডক্টর 

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন, ভারতের সুলতানী 

শাসন যেন বিদেশে শক্রপুরীতে তিন শত 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ,-৩য় সংখ্যা 

বছরের অধিককালের জন্ঠ অবিরাম যুদ্ধের এক 

শিবির স্বাপন মাত্র (8 061006$08] 10111627% 

দিল্লীর 

স্বলতান আর তার আমীর ওমারাহ, এদেশের 

জনমানস থেকে চিরদিন বহু দূরে । 
কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল চলতে পারে ন1। 

তুকি ও পাঠান বাইরে থেকে ভারতে এসেছে 
জয়ের দাবিতে, বলদৃপ্ত নিষ্ঠুর শাসন চালিয়েছে 
পুরুষান্ক্রমে, ধর্মপ্রচার করেছে তার প্রচলিত 

প্রথায়। তবুও সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমান 
ভারতে হিন্দুর বু পশ্চাতে রয়ে গেল, ইচ্ছায় 

হোক অনিচ্ছায় হোক ভারতীয় মুসলমান হয়েই 
তাকে থাকতে হ'ল আদিবাসভূমি থেকে 

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। হিন্বস্থানের হিন্দুয়ানি 
তার কাছে যত ঘ্বণারই হোক, তাকে সর্বশক্তি 

প্রয়োগ করেও লোপ কর! সম্ভব হ'ল না। 

ঠিক এমন অবস্থার সম্মুখীন ইসলাম আর 
কোথাও হয়নি। যেখানে সে গেছে, তা এশিয়াই 

হোক, আফ্রিকাই হোক বা খৃষ্টান ইওরোপই 

হোক» সেখানে সে সর্বতোভাবে নিজেকে 

প্রতিষ্ঠা করেছে, নিষুল করেছে সে সব দেশের 

ধর্ম ও সংস্কৃতি বা তাকে পুরোপুরি ইসলামি 
রূপ দান করেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে শেষ 

পর্যস্ত সে হঠেও এসেছে তক্পিতন্স! নিয়ে, যেমন 

একদা আধুনিক যুগের প্রারস্তে মূর-সভ্যতার 

পীঠস্বান দক্ষিণ স্পেন থেকে সে চলে এসেছিল 

সংহত খৃষ্টান শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে। 

কিন্তু ভারতে ইসলামের সমস্তা সম্পূর্ণ 
আলাদা, তাকে থাকতে হবে হিন্দুর 

পাশাপাশি । কী সেই স্বত্রঃ যা এ-ছুটি ফিপরীত- 
ধর্মী সংস্কৃতির ছুই কুলের ছুত্তর ব্যবধানের 
সমুদ্রকে বন্ধন করবে? প্রাকৃতিক নিয়মের 

অন্ুবর্তী হয়ে হিন্দু এবার এগিয়ে এল, 
মুসলমানও পেছনে রইল ন1। ভাবরাজ্যে 

09100] 10 ৪0 81160 00006 )। 
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ধর্মরাজ্যে নবগঙ্গার প্লাবন বইয়ে দিতে এলেন 

একে একে কত নৰ ভগীরথ | এলেন রামানন্দ, 

কবীর, দাছু, ম্ুরদাসঃ নানক, নামদেব, 
ভাস্করাচার্য, তুকারাম ও নিমাই ভারতের 
উত্তরে ও দক্ষিণে, পুর্বে ও পশ্চিমে । অভিনব 
জয়যাত্রা! শুরু হ'ল ভারতেতিহাসে সাধু ও 

সম্তদের প্রেম ও ভক্তির প্লাবনে । মিলনসেতু 

নিমিত হ'ল ওদার্ষের প্রসারিত বক্ষে, মানব- 
ধর্মের মাল-মশল! দিয়ে গাথা হ'ল তার এক 

একটি ধাপ। সমন্বয়ের স্থত্র আবার ফিরে 

পাওয়া গেল ওই সাধকর্দেরই জীবনচর্ধায় ও 

অভিনব যোগসাধনায় পঞ্চদশ শতান্দীতে এবং 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । 

স্বামীজী-প্রদত্ত ইঙ্গিতের অনুসরণ ক'রে 
বলতে পারি, ওই যুগের সত্যিকার ইতিহাস 
রচন। কর! হয়েছে শত মালিন্যে কলঙ্কিত, নিষ্ঠুর 

রক্তধারায় রঞ্জিত দিল্লীর তখত তাউস থেকে 

নয়, রচিত হয়েছে সাধু ও সম্তদের জীবন- 
সাধনায় পবিত্রীকৃত তীর্থক্ষেত্রসমূহে। মিন্হাজ- 
উদ্দীন সিরাজ, জিয়াউদ্দীন বারানণী এবং 

সামসি সিরাজ আফিফ. প্রমুখ দরবারী 

এঁতিহাসিক ও লিপিকারগণ এ যুগের এক 
দিকের ছবি এঁকেছেন মাত্র তবৃকত-ই-নাসিরী, 

তরখ.-ই-ফিরুজশাহী প্রভৃতি গ্রন্থে। এ চিত্র 

অসম্পূর্ণ এবং সময় সময় ভুল ধারণারও স্থষ্টি করে 

এ দরবারী ইতিহাসের খুঁটিনাটি ঘটনাবলী । 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন! ১৬৩ 

অন্তদিকে মধ্যযুগের সাধু ও সন্তেরা তাদের 

নিরলস কর্মসাধনা দিয়ে তৎকালীন ভারতের 

আকাশে বাতাসে শাশ্বত ভারতের যে 

অশরীরী বাণী রেখে গেলেন, তাই লাভ 

ক'রল বলিষ্ঠ রূপ আকবরের অপূর্ব রাজনৈতিক 

কার্যাবলীর সার্থকতার মধ্যে। এই মহামতি 

মহাশক্তিধর মুঘল সম্রাট হিন্দু ও মুসলমানের 
সমান অধিকার, মর্যাদা ও দায্িত্বের পট- 

ভূমিতেই আর এক মহাভারত গড়ে তুললেন, 
যা স্থায়ী হয়েছিল শতবর্ষেও অধিককাল। 

ইসলাম ভারতের অঙ্গীভূত হয়ে এক বিরাট 
সম্ভাবনার দ্বার খুলে দ্রিল। 

ভারতের এতিহাসিক বিবর্তনে সে সম্ভাবন' 

কেমন ক'রে বিদ্িত হ'ল, ধর্মমত বা 

সান্প্রদায়িকত। এদেশের ইতিহাসের ধারাকে 
কিভাবে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত করেছে 

তার জন্য নতুন আলোচন! প্রয়োজন। 

ইতিহাসের যে স্থত্র স্বামীজী আমাদের দান 
করেছেন, তাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের 

এ ধারণা! জন্মাতে পারে যে, স্বামীজী-কত 

ইতিহাসের ব্যাখ্যা এবং বিস্তাস ততটা 

বস্তুগত নয়, যতটা আদর্শগত-__1796501811961 

176919:981০2 নয়, এ ইতিহাসের 109811866 

ধারণার পক্ষে ও 

বিপক্ষে বারাস্তরে কিছু তথ্যগত আলোচন! 
করবার বাসনা রইল । 
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শিক্ষা $ স্বামীজীর দৃষ্টিতে 
স্বামী অবজজজানন্দ 

বেলুড়ের বর্তমান মঠ তখন মাত্র বৎসর ছুই 

স্কাপিত হইয়াছে । স্বামীজী মঠেই আছেন। 

বর্ধাকালের এক সকাল-ঘন কষ মেঘের 

সারি আনাগোনা করিতেছে। কথা 

হইতেছিল ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে । 

আগন্তক দর্শনার্থীদের মধ্যে স্বামীঙ্গীর বাল্যবন্ধু 

শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ মহাশয়ও আছেন। প্রিয়নাথ 

বাবু ্ বামীজীর শিষ্যও ছিলেন। আলোচনাটি 
প্রিয়নাথ বাবুরই এক প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়। শুরু 
হইয়াছিল। শিক্ষা-উহার আদর্শ ও পদ্ধতি 

লইয়| শ্বামীজী আবেগভরে সেদিন অনেক কথা 
বলিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে দৃপ্তকঠে বলিলেন : 

* ওরে কেউ কাকেও শিখাতে পারেন না। 

শিক্ষক শিখাচ্ছি মনে করেই সব মাটি করে। কি 

জানিস্, বেদান্ত বলে__এই মানুষের ভিতরেই 

সব আছে, কেবল সেইগুলি জানিয়ে দিতে হবে, 
এই মাত্র শিক্ষকের কাজ । ছেলেগুলো যাতে 

আপনার আপনার হাত-পা নাক-কাণ মুখ- 

চোখ ব্যবহার ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে 

শেখে, এইটুকু ক'রে দিতে হবে । তা! হলেই 
আখেরে সমস্তই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্ত 
গোড়ার কথা ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর 

সবগুলো তরকারি । কেবল তরকারি খেয়ে 

হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। মেল। 

কতকগুলো কেতাব মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যিগুলোর 

মুড বিগড়ে দিচ্ছিস্। ** বাপ! কি পাসের 

ধূম, আর ছু-দিন পরেই সব ঠাণ্ডা। শিখলেন 

কি 1?-না নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব 

ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন 10181) 

80700%6107 ( উচ্চ শিক্ষা) থাকলেই কি, আর 

গেলেই বা! কি? 

স্বামীজীর উল্লিখিত এই খেদোক্তির মর্ম 
যেমন গভীর, তেমনই দৃরস্পর্শা। শিক্ষার 
যথার্থ উদ্দেশ্য ও উপায় এবং প্রচলিত শিক্ষার 

প্রহসন ও ব্যর্থতা স্বচ্ছ-সুম্পষ্টভাবে ইহাতে 
ব্যক্ত হইয়াছে। এযন চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখান স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভব। আজ 

হইতে ষাট বৎসর পূর্বের সেই মেঘাচ্ছন্ন 
সকালে, বেলুড়ের গঙ্গাতটের বায়ুমণ্ডলে যে 

আলোড়নের স্থষ্টি হইয়াছিল, উহ্হাই তরঙ্গাকারে 

বিশ্বের আকাশে-বাতাসে আজও ভাসিয়। 

বেড়াইতেছে। সে তরঙ্গের স্পর্শ যখনই চিত্তে 
লাগে, তখনই শিক্ষা-চিন্তা যেন আমাদেরও 

সমগ্র ভাবনাকে অধিকার করিয়া বসে। 

বিবেকানন্দ-বাণীর ইহাই অমোঘ শক্তি । 
মৃতিমান্-বেদান্ত স্বামীজী যে দৃষ্টিতে সব 

কিছু অবলোকন করিয়াছেন, খুবই সত্য 
যে আমাদের সেদৃষ্টি নাই। তথাপি তাহারই 
জীবনালোকের সহায়ত গ্রহণ করিলে সম্যক 

দৃষ্টি আমাদেরও খুলিতে পারে। আলোচ্য 
প্রসঙ্গটিও তাই স্বামীজীর দৃষ্টিতে যতই বিচার 
কর! যাইবে, ততই পথভ্রান্তির অবসান হইবে 

বলিয়। আশা কর] যায়। 

শিক্ষার অর্থ স্বামীজীর কথায় জানিয়াছি : 

বেদাস্ত বলে-মাহৃষের ভিতরেই সব আছে। 

কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে। 

কথাটিকে সংজ্ঞার আকারে তিনি আরও 

চমৎকার করিয়! অন্তত্র বলিয়াছেন £ মাশ্বষের 

অন্তশিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ-সাধনের নামই 
শিক্ষা! (11009096100 18 (1১9 1700,01199608100 

01 0106 70909051070 81198010100, 01 

মারূ্যমণ্ডিত এই শিক্ষা-সংজ্ঞাটি ইদাশীং 
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সর্বত্রই লোকের মুখে শোনা যায়। কিন্ত 

ইহার আবৃত্তি যত সহজ, অর্থবোধ তত সহজ 
নহে। মানুষের ভিতরেই মব আছে--এই 
“সব” অর্থাৎ মাহ্ছমের অস্তণিহিত পূর্ণত্ব বলিতে 
কী বুঝা যায়, তাহার কোন ধারণ! ন1 থাকিলে 
উহাকে জাগাইয়া তোলা, বা বিকশিত কর! 

মোটেই সম্ভব নহে। মুতরাং সর্বাগ্রে ইহাই 
বুঝিবার প্রযত্ব কর! কর্তব্য। 

অতি সামান্ত একটি বীজকে, মাটিতে 
পু'তিয়া, উপযুক্ত রৌদ্র-জল-গার ইত্যাদি প্রদান 
করিলে, এবং পোকা-মাকড়-ছাগল হইতে 

বাচাইয়া চলিলে কালক্রমে উহাকে একটি 
বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত কর! যায়| বীজটির 

মধ্যে বটত্ব পূর্ব হইতে থাকে বলিয়াই উহা 
সম্ভব হয়। আবার যে-হেতু বটেরই বীজ, 
সেই হেতু উহার অন্তনিহিত বটত্ব একটি 
স্থুনিশ্চিত সত্য। বীজটির পূর্ণত্ব বা বটত্বের 
বিকাশ-সাধন মানে তাহা হইলে দীড়াইল, 
উহার বটবৃক্ষে পরিণতি-লাভ। 

কয়েক খণ্ড আকরিককেও বৈজ্ঞানিক 

প্রণালীতে প্রয়োজনীয় পরিশোধন ও নিফাশ- 

শাদি করিলে অতি মূল্যবান কোন ধাতুবিশেষ 

রূপান্তরিত কর যায়। ছোট সবৃজ কুঁড়িটির 
পাপড়িগুলি একে একে প্রস্ফুটিত হইলে শতদল 
পদ্মের শোভায় সকলেই আকৃষ্ট হয়। আকরিক 
হইতে ধাতুতে রূপান্তর সম্ভব হয় না, যদি সেই 
ধাতুত্ব পূর্ব হইতেই এ আকরিকে না থাকে। 
শতদলরূপে ফুটিয়া ওঠার মধ্যেই তে। ছোট 

কুঁড়িটির চরম পূর্ণতা-প্রাপ্তি। উপমাগুলির 
সাহায্যে এ-কথায় সহজেই বুঝা যাইবে যে, 
মা্থষের অন্তনিহিত মনুষ্যত্বের প্রকাশ করাই 
তাহার পূর্ণত্বের বিকাশ । এই বিকাশ-সাধনের 
যে পদ্ধতি, উহারই নাম শিক্ষ/া। এখন যাশ্ুষ 
কী, তাহা বুঝিতে পারিলে মাহ্ষ-ত্ব ব! 

শিক্ষা! £ ম্বামীজীর দৃষ্টিতে ১৬৫ 

মহয্যত্বের বিকাশ সাধন-ব্যাপারটিও সহজ- 

বোধ্য হইবে । 
“মাহষ' বলিতে আমরা সাধারণভাবে 

বৃঝিয়া থাকি, তাহার চারিটি সত্ভাঃ (১) দেহ, 
(২) প্রাণ, (৩) মন ও (৪) বুদ্ধি। দেহ আর 
প্রাণের সমবায়ে মানবের বাহ স্থল শরীর এবং 

মন ও বুদ্ধির মিলনে গঠিত তাহার সুক্্স উচ্চতর 
বিচারে অবশ্য মাহষের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক 
আরও একটি সত্তা আছে_উহ1 তাহার 

আনন্দময় সত্তা | শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে মানুষের 

এই চারটি সত্তারই যথোপযুক্ত পরিস্ফুরণ-_ 

এগুলিকে যথার্থ ভাবে কার্ষের উপযোগী করা । 

মাহ্ষের মহত্তম পঞ্চম যে সত্তাটির উল্লেখ করা 

হইল। উহার বোধ কিন্ত নিছক লৌকিক শিক্ষায় 
সম্ভব নহে--অতন্দ্র অধ্যাত্মসাধনার ফলেই উহ! 

উপলব্ধ হয়। পূর্ণ মহয্যত্বের বিকাশ বলিতে-_“ 
তাই উক্ত সকল সত্তারই সর্বাবয়ব প্রকাশ 

বুঝিতে হইবে । স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষার প্রকৃত 
অর্থ তাহ! হইলে দাড়াইল আত্মবিকাশ। 

দ্রড়িষ্ঠ বলি সতেজ কর্মঠ দেছই বেগবান 

প্রাণশক্তিকে পারণ করিতে সক্ষম । দেহের 

ইন্জিয়নিচয় যদি ছুর্বল অপটু হয়, তবে মন 
যতই শুচি-সুন্দর ও সুদক্ষ হউক, বাস্তবক্ষেত্রে 

সবকিছু বৃথা হইয়া যায়। আবার বুদ্ধি যদি 

পরিশুদ্ধ এবং মাজিত না হয়, জ্ঞান-গরিমা শিল্প- 

বিজ্ঞান প্রয়োগ করিবে কে? শুধু তাহাই নয়, 
অপপ্রয়োগের আশঙ্কাও থাকিয়া! যায়। তাই 
তো৷ স্বামীজী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষীপদ্ধতি বলিতে গিয়! 

বার বার বলিয়াছেন £ ছেলেগুলে! যাতে 

আপনার আপনার হাত-পা নাক-কান মুখ- 

চোখ ব্যবহার ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে 

শেখে, এইটুকু প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাঙ্গ-সম্পন্ 
শিক্ষার প্রয়োজন | আমাদের পক্ষে এক্ষণে 

প্রয়োজন_লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও ইন্পাতের 



১৬৬ 

মতো স্নাযুসম্পন্ন হওয়া! ; এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি 

সম্পন্ন হওয়1 যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে 
সমর্থ না হয়-যেন উহা ব্রঙ্গাণ্ডের সমুদয় 

রহুম্তভেদে সমর্থ হয়, যদিও এই কার্যসাধনে 

সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদিও সর্বদা 
সর্বপ্রকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তত 

থাকিতে হয়। ইহাই এক্ষণে আমাদের 
আবশ্যক | 

উক্ত বাণীগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া 

যায়-দেহ-প্রাণ এবং মন-বুদ্ধির বিকাশের 

প্রতি স্বামীজীর দৃষ্টি কত প্রখর ছিল। ইচ্ছা- 

শক্তি, তথা মনের আবেগ ও আঙ্কল্পকে 

আয়ত্তাশীনে আনিয়া হনিয়ন্্রণ কর! শিক্ষার 

অপর মুখ্য উদ্দেশ্ব--ইহাও তাহার নান! 
উক্তির মধ্যে হুম্পষ্ট। “বিগ্ভাশিক্ষা) কাহাকে 

বলে? বই পড়া ?--ন1। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? 

_তাহাও নয়। যে শিক্ষাদ্বারা এই ইচ্ছা" 
শক্তির বেগ ও স্কুতি নিজের আয়ত্তানীন ও 
সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা ।' 

যে-কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভের একমাত্র 

উপায় মনের একাগ্রতা । স্বামীজীর কথায় 

মনের শক্তিসমৃহকে একমুখী করাই জ্ঞান- 

লাভের একমাত্র উপায়। বহিধিগ্তানে বাহ 
বিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়, 

আর অন্তরিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিযুখী 
করিতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষার মূল কথাই হইল 

মনের এই একাগ্রতা-বিধান। তাহার অপর 

উক্তি ঃ আমার মনে হয়, শিক্ষার সার কথাই 

হইল মনের একাগ্রতা-কতগুলি ঘটন1-সংগ্রহ 
নহে। 

পবিত্রতা, নিহস্বার্থপরতা, সেবা, সত্য, 

শ্রদ্ধা, চরিত্র এই গুণগুলি মনেরই এক একটি 

দৈবী সম্পদ । মাহ্ষের এত মহিমা এই সব 

গুণের বলেই । যনের এই রত্বভাগ্ডারটিকে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৩য় সংখ্য। 

উদ্ঘাটন কর] শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য । 

তাই তো শুনি, স্বামীজী বলিতেছেন : 
অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আভ্যন্তরীণ এ্রশ্বারিক 

জ্যোতিঃ আবৃত ও অস্পষ্ট হইয়! আছে। 

যেন একটি লোহার পিপার ভিতর আলো! 
রাখা হইয়াছে, এ আলোর এতটুকু জ্যোতিঃও 

বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। একটু 
পবিত্রতা, একটু নিঃস্বার্থতা অভ্যাস করিতে 
করিতে আমর1 এ মাঝখানকার আড়ালটিকে 

খুব পাতল। করিয়া ফেলিতে পারি । অবশেষে 

উহ! কাচের মতো! স্বচ্ছ হইয়া যায়।' শ্রদ্ধার 

অন্ুশীলন-প্রসঙ্গে তাহার স্মরণীয় বাণী; “এই 

শ্রদ্ধা বা যথার্থ বিশ্বাস-তত্ব প্রচার করাই 

আমার জীবন-ব্রত।” স্বামীজীর আদর্শাহ্ষায়ী 

বিশ্বাসের ধারা দ্বিমুখী, একটি নিজের অন্তরের 

দ্রিকে, আর একটি বাহিরের দিকে-_ শাস্ত্রে 

গুরুজনে | এই শ্রদ্ধার তারতম্যের ফলেই 

মানুষে মাস্ৃষে এত প্রভেদ। মাতৃক্রোড় 

হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত 

মান্ন যত শিক্ষাই গ্রহণ করুক, সবই এই 

শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া । শ্রদ্ধার পরিমাণের 

উপরই নির্ভর করে আমাদের স্ব স্ব জীবনের 

সফলতা! বিফলতা। ৈশবে মা-বাবাকে 

দিদ্রিকে দাদাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম - 

বিশ্বাস করিয়াছিলাম নিজের ক্ষুদ্র হাত-পা- 

মস্তিকে। তাই তো সম্ভব হইয়াছে হাম! 

দেওয়া, পায়ে ভর দিয়! দীঁড়ানে, হাটা-চল।, 

কথা বল1- সম্ভব হইয়াছে বর্ণজ্ঞান লাভ করা, 

ধারাপাত পড়া, গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস, 

পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন ইত্যাদি 

সব আয়ত্ব করা । এমন কি, প্রবল আত্ম- 

বিশ্বাস এবং শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস 

লইয়াই অধ্যাত্জীবনে প্রবেশের অধিকারও 
লা করি। তিনি বলিতেন; “বিশ্বাস 



চৈত্র, ১৩৬৯] 

বিশ্বাস বিশ্বাস--আপনার উপর বিশ্বাস-- 

ঈশ্বরে বিশ্বাস_ইহাই উন্নতি-লাভের একমাত্র 
উপায়।*** নিজের উপর বিশ্বাস-সম্পনন হও, 

সেই বিশ্বাম-বলে নিজের পায়ে নিজে দাড়াও 

ও বীর্যবান্ হও। ইহাই এক্ষণে আমাদের 
আবশ্যক।' আবার তাহার দৃপ্ত ঘোষণ। £ 

বেদান্ত বলেন, যে ব্যক্তি নিজের উপর বিশ্বাস 

না করে, সে নাস্তিক। তোমার আপন আত্মার 

মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত 
নাস্তিকতা" বলেন । 

সেবার তাৎপর্য ও মহিমা স্বামীজী যে 

ভাবে কীর্তন করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্ত কোন 
আচার্য এরূপ করিয়াছেন বলিয়া ইতিহাসে 

নজীর পাওয়া যায় না। মান্ধষের ভিতরের 

শক্তিকে জাগানোর জন্তই শিক্ষা _ইহাই 
স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ। তিনিই বলিয়াছেন £ 

'পরার্থে এতটুকু কাজ করিলে ভিতরের শক্তি 
জাগিয়। উঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাবিলে 
ক্রমে হৃদয়ে মিংহবলের সঞ্চার হয়।' পরের 

উপকারের জন্য সেবা নহে, পরস্ত নিজেরই 
কল্যাণের জন্ত সেবা। মিজের মধ্যে যে 

অন্তর্যামী হবি আছেন, প্রতি হৃদয়ে তিনিই 

অধিষ্ঠিত আছেন_-এই জ্ঞান লইয়া অর্থাৎ 

ঈশ্বরোপাসনা-বোধে সেবাই যথার্থ সেব|। 

'শিবজ্তানে জীবসেবা'ই স্বামীজীর সেবাদর্শ। 

দৈনন্দিন জীবনে ইহারই অন্থণীলনে প্রেরণা- 

প্রদান শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। 

সত্য ও চপ্সিত্রের কথ। পৃথক আলোচন। 

বাুল্য। কারণ মকল দেশের সকল কালের 

মকল আচার্ষের ইহাই শিক্ষা। অন্তশিহিত 
শক্তির উদ্বোধন-প্রসঙ্গে স্বামীজী সুন্দর সুস্পষ্ট 
বলিয়াছেন ঃ “ব্যক্তিগত “চরিত্র' এবং “জীবন'-ই 
শক্তির উৎস, আর কিছুই নহে।” মিথ্যার 
শামান্ঠতম প্রলেপও জীবনে কী ভয়াবহ, তাহ! 

শিক্ষা £ স্বামীজীর দৃষ্টিতে ১৬৭ 

ভাহার উক্তিতে পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে ঃ “বিষ 

এক ফৌট! মিশ্রিত হইলেও সমস্ত খাদ্য দূষিত 
করিয়া ফেলে ।' চরিত্র কী, তাহাও স্বামীজী 

ংআ্ঞাকারে বলিয়া! দিয়াছেন £ “আমাদের 

মনের ভিতর যে চিস্তাপ্রবাহগুলি চলিয়! যায়ঃ 

তাহার প্রত্যেকটি এক একটি দাগ রাখিয়া 

যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি। আমাদের 

চরিত্র এই সমুদয় সংস্কারের সমষ্টিরূপ। 

স্থতরাং শিক্ষার আর এক অপরিহার্ম উদ্দেশ্য 

সর্বতোভাবে এই চিন্তাপ্রবাহমালাকে এমন 

ভাবে স্থুনিয়ন্ত্রিত করা, যাহাতে পবিত্র শুভ্র ও 

কল্যাণপ্রদ রেখাই উহারা চিত্তে আকিয়! 

দিয়! যায়। 

মনের সু গঠন ও প্রকাশ-সাধনের 

প্রয়োজনীয়তা কত জরুরী, তাহ! মোটামুটি 

বুঝিতে সকলেই পারিবেন। স্বামীজীর 
শিক্ষাদর্শে তাই স্থুলদেহের স্রসংগঠনের সাথে 

সাথে মনের সর্বতোমুখী বিকাশের উপর এত 
জোর দেওয়া হইয়াছে । মনের কার্য যেখানে 

অবহছেলিন্ত, ইন্দ্রিয়নিচয় যতই তীক্ষ হউক, 

বিষয়ান্ুভবের ক্ষমত। উহাদের থাকে ন1। 

স্বামীজীর অনবদ্য উদাহরণ £ মনে কর, আমি 

তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি 
অতিশয় মনোযোগপূর্ক আমার কথা 

শুনিতেছ, এমন সময়ে এখানে ঘণ্টা বাজিল, 

তুমি হয়তো সে ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে না। 
এ শব্দ-তরঙ্গ তোমার কর্ণে উপনীত হইয় 

কর্ণপটহে লাগিল, স্বায়ুদ্বার1 এ সংবাদ মস্তিফে 

পৌছিল, কিন্ত তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে 
না কেন? যদি মস্তিফ্কে সংবাদ-বহন পর্যস্ত 

সমস্ত শ্রবণ-প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে 
তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? তাহ] হইলে 
দেখা গেল, এ শ্রবণ-প্রক্রিয়ার জন্ত আরও কিছু 

আবশ্ক-মন ইন্্িয়যুক্ত ছিল না। যখন 



১৬৮ 

মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক থাকে, ইন্দ্রিয় উহাকে 
কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন 
তাহা গ্রহণ করিবে না। যখন মন উহাতে 

যুক্ত হয়, তখনই কেবল উহার পক্ষে কোন 
অংবাদ-গ্রহণ সম্ভব । 

উপরের উদ্বাহরণটি বড়ই তাৎ্পর্যবোধক। 
বাহোন্ত্রিয় ও মনের মিলশে এত সব প্রক্রিয়] 

হইলেও বিষয়ান্থভৃতি কিন্তু তখনও আমাদের 
সম্পূর্ণ হয় না। মস্তিষ্কে সংবাদবহণ পর্যন্ত 
সবই বুঝ! গেল-আরও একটি বাকী থাকিল, 
যাহার জন্ত আমাদের জ্ঞানের অভাব থাকিয়াই 
যাইতেছে । স্বামীজীরই কথাঃ আরও 
একি জিনিস আবশ্যক। ভিতর হইতে 
প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান 
উৎপন্ন হইবে । বাহিরের বস্ত আমার অন্তরে 
সংবাদ-প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন 
উহ] গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির নিকট অর্পণ করিল। 
বুদ্ধি পূর্ব হইতে অবস্ঠিত যনের সংস্কার 
অন্থসারে উহাকে সাঞজাইল এবং বাহিরে 

প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ প্রেরণ কবিল, এ প্রতি- 
ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ান্ুভূতি হইয়া থাকে। 
ঠিক কথা। দেখা যাইতেছে, বুদ্ধির কর্তৃত্ব 
আমার জ্ঞানের পথে একটি অন্ুপেক্ষণীয় সত্য । 

বুদ্ধিকী? স্বামীজীর ভাষায় মনে যে শক্তি এই 
প্রতাক্রয়। প্রেরণ করে, তাহাকে বুদ্ধি বলে। 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষাকে দেখিলে শিক্ষার 
লক্ষ্য তাহা হইলে দাড়াইল মানুষের সর্বাগীণ 
উন্নতি, অর্থাৎ তাহার দেহ প্রাণ মন ও বুদ্ধির 
সুষম বিকাশ । এক্ষণে তাহার একটি মূল্যবান 
সতর্কবাণীর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত 
করিতেছি-বর্তমান আলোচনার প্রস্তাবনাতেই 
যাহা আমরা স্মরণ করিয়াছি। তিনি 

বলিয়াছেন £ “*'কিন্ত গোড়ার কথা ধর্ম। 
ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলি তরকাবি।” 

ক্রমোন্নতিশীল মানুষ এক অবস্থায় পড়িয়! 
থাকিতে কখনই চাষ না--আত্বোন্নতি তাহার 
স্বভাব । এই বিশে স্বভাবই মাহ্ষের ধর্ম। 
ধুতি, ক্ষমা, সংযম, অচৌর্য, শৌচ, জিতে ন্দরিয়তা, 
মেধা) বি্ভাবত্বা, সত্য এবং অক্রোধ--ইহাই 
সনাতন মনুষ্যধর্ম। আত্মোনমমতির লক্ষণ এই- 

উদ্বোধন ৬৪তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

গুলিই। এইসব গুণের অহ্শীলন দ্বারাই 
মাহষের অন্তণিহিত দেবত্বের জাগরণ হয়। 
স্বামীজী তাই ধর্ষের অপূর্ব সংজ্ঞা দিয়াছেন। 
মাহষের অন্তশিহিত দেবত্বের প্রকাশ-সাধনের 
নামই ধর্ম (71361181019 18 0116 108101199685100 

01 6276 ]01710165 21198010008, ) 

আজ ভাবিলে মন ব্যথায় ভরিয়া ওঠে, 
ধর্মসংশ্রবশূন্ত বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা মাহষ 
গড়িবার কী পণুশ্রমই ন1 দেশব্যাপী চলিতেছে। 
স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে 
বেশ প্রতীয়মান হইবে, গাছের শিকড় 
কাটিয়া ফেলিয়া! উহাতে ফুল ফুটাইবার ও 
ফল ধরাইবার প্রচেষ্টার স্তায়ই অদ্ভূত শিক্ষা- 
শীতি আমরা অন্থসপরণ করিতেছি । কোন 
একটি আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, অরূপ জীবন 
গঠন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে, এ 

আদর্ণ হইয়া ওঠাই শিক্ষার মূল কথা। 
এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে আদর্শময় 
হইয়া! যাওয়াই শিক্ষার সারকথা--স্বামীজীর 
কথায় ইহাবই নাম ধর্ম | 03611807719 1706108 
2100 1:60010108, জীবনধারণের জন্য প্রধান 

আহার্য অন্নের ন্যায় ধর্মকে জীবন-বিকাশের 
প্রধান উপকরণ বলিয়। তিনি বলিয়াছেন । 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে যে শিক্ষাদর্শ আমরা পাই, 
নিছক কেতাবী শিক্ষায় সে-আদর্শে পৌছানে: 
শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। ধর্ম- ও নীতিশিক্ষা 
বিযুক্ত পাঠক্রমের দ্বারা শিক্ষার পূর্বোক্ত লক্ষ্য- 
সাধন যে অসম্ভব প্রয়াস, ইহাও আজ সকলেই 
মর্মে মর্মে বুঝিতেছেন। সুখ-ছুঃখময় সংসারের 
কতগুলি সংবাদ কণস্থ করা এবং ইন্দিয়-স্খ 
চরিতার্থ করিয়া অন্ন-বস্ত্রের সুব্যবস্থা করাই যে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, স্বামীজীর ভাব-চক্ষে 
দেখিলে ইহ] প্রত্যেকেই হদয়ঙ্গম করিবেন । 
“লেখাপড়া করে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে।' 
- গাড়ীঘোড়া-চড়ানো” এই বিষময় শিক্ষাশ 
যত দ্রুত বিলুপ্ত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। 
্বামীজীর আবির্ভাবের শতবর্ষ-পৃতি উপলক্ষে 
প্রার্থনা করি, তাহার জীবনালোকে আমাদের 
দৃষ্টির মলিনতা অচিরে দুর হউক। তাহার 
অশরীরী বাণী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করুক। 



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠঃ গত ১২ই ফাল্বুন (২৫শে 
ফেব্রমারি ) সোমবার শুরু! দ্বিতীয়ায় ভগবান 

শীরামক$ঞ্জদেবের ১২৮তম জন্মতিথি-উৎসব 

মহ! আনন্দে ও ভাবগম্ভীর কর্মস্থচী সহায়ে 

উদযাপিত হইয়াছে। ত্রা্গমুহূর্তে মঙ্গলারতি 
দ্বার উৎসবের শুভারভ্ত হয়। উপনিষদৃ- 

আবৃত্তি, উষ্1! কীর্তন, শ্রীশ্রীচত্ডীপাঠ, বিশেন- 

পূজা, হোম? দশাবতা্জের পুজা, ভোগারতি, 
শ্রীক্নীরামকৃঞ্চ-লীলাপ্রসঙ্গ ও “কথামৃত'-পাঠ, 

কীর্তন (গোষ্ঠলীল1), কা'লীকীর্তন, প্রসাদ- 

বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় 

১০১০০০ নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ পান। 

অপরাহে মঠ প্রাঙ্গণে স্বামী গভীবানন্দ 

মহারাজের সভাপতিত্বে অন্ুঠিত সভায় স্বামী 

বঙ্গনাথানন্দ আীরামকঞ্চের জীবন ও বাণী 

অবলম্বনে ইংরেত্ীতে সময়োপযোগী আলোচন] 

করেন। স্বাতী গম্ভীরানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের 

ভাবধারা ও বাণীর সার্থক রূপায়ণই ব্যষ্টি- 

ও সমষ্টি-জীবনে কল্যাণের প্রকট পথ | 

সন্ধ্যায় আরতির পর সাণাইয়ে অংশ গ্রহণ 
করেন ওস্তাদ সাজ্জাদ হোসেন। সকাল হইতে 
বছ নরনারী মঠে সমবেত হইয়! শ্রীরামকু্$- 

চরণে ভক্তি-অর্থ্য নিবেদন করেন। রাত্রে দ্শ- 

মহাবিগ্ভার পৃজা, শীশ্রীকালীপৃজা ও হোম 
হর়। রাত্রিশেষে মঠাব্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ 
স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ২, জনকে 

সন্যাসব্রতে এবং ১০ জনকে ব্রঙ্গচর্যব্রতে 

দীক্ষিত করেন। 

পরবর্তী রবিবার ওর মার্চ মহোত্সব-দ্দিনে 
প্রাতঃকাল হইতেই বেনুড় মঠ এক অপরূপ 

ণ্ 

মহিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ- 
সঙ্গীত, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষিত হয়। 

মন্দিরের পূর্বদিকে নিমিত এক মণ্ডপে 
ভগবান শ্রীরামকঞ্চদেবের সুবৃহৎ তৈল চিত্র 

ও তাহার ব্যবত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখ! 

হয়। সারাদিনে প্রায় দুই লক্ষ লোকের 
সমাগম হইয়াছিল । 

শ্ীপ্রীমায়ের বাঁড়ি ঃ$ গত ১২ই ফাল্গুন 
ভগবান শ্রীরামকৃঞ্জের পুণ্য জন্মতিথি-দিবসে 

মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, হোম, ভোগরাগ, 
শ্ীশ্রীচণ্তীপাঠ, ভজন, কালীকীর্তন প্রভৃতি 
'অচুঠিত হয়। 

মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব 
তমলুক £ গত ১৬ই মাঘ 

(৩০. ১. ৬৩) বুদবার হইতে চারিদিনব্যাপী 
তমলুক রামকৃষ্জ আশ্রমে নবনিম্মিত মন্দির 
প্রতিষ্ঠা উৎসব স্ুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যুনে 
মঙ্গলারতি, ভঙ্জন, সানাই প্রভৃতি অনুষ্ঠানের 

পর পুরাতন মন্দির হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শরীত্রীমা 
ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা 

বাহির হয়। বেদপাঠ ও নামকীর্তন সহকারে 
নবনির্মিত মন্দির প্রদক্ষিণপূর্বক মন্দিরে প্রবেশ 
কর] হয়। 

অতঃপর মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজনীয় 
শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নিত্য-পৃজিত প্রতিকৃতি মন্দির-বেদীতে 

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর-মুতির সম্মুখে স্থাপন 
করিয়৷ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠার পূজাদি আবস্ত হয়। 

এতছুপলক্ষে বেদ, উপনিষদৃ, গীতা, চণ্ডী 

ও শ্রীরামকঞ্চ-কথামৃত পাঠ ও পুজার সুমধুর 

১৩৬৯ 
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মন্ত্রাদি উচ্চারণে নবনিগ্রিত মন্দির মুখর্রিত 
হইয়। উঠে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
চারিজন অধ্যাপক বৃহস্পতিবার বাস্বযাগ ও 

শুক্রবার সপ্তশতী হোম সুুভাবে সম্পন্ন করেন | 
প্রায় ৮,০০৯ তক্ত নরনারীর একটি শোভাযাত্রা! 

নান বাছ্ধ সহকারে নামকীর্তনে আকাশ- 

বাতাস মুখরিত করিয়া সমগ্র শহর পরিক্রমা 

করে। শোভাযাত্রায় শতাধিক পোস্টারে 

শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণী সকলের দূ 
আকর্ষণ করে। 

নুতন মন্দিরে কয়েকদিন আরতি-অনুষ্ঠানেও 
বহু নরনারী প্রার্থনায় যোগদান করেন, 

আরতির পর শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহা- 

রাজের সভাপতিত্বে প্রথমদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব 

ও দ্বিতীয় দিন শ্রীঞ্ীসারদাদেবীর জীবনী 

ও বাণী মনোরমভাবে আলোচিত হয়। 

প্রথম দ্রিনের আলোচনায় স্বামী জ্ঞানাল্লানন্দ, 

নিরাময়ানন্দ, দ্বিতীয় দিনে স্বামী ঈশানানন্দ, 

মহানন্দ অংশ গ্রহণ করেন; সভা-শেমে 

বেতারশিল্পী শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় এদিন 
মরে কথামত, ও পরদিন বিবেকানন্দের 

গীতি-আলেখ্য শ্রবণ করান। চতুর্থ দিন 

রামানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ এই ছুইটি সবাক্ 

চলচ্চিত্র প্রদর্শন কর! হয়। 

উদ্বোধন | ৬৪তম বর্ষ--৩য় সংখ্য! 

ত্বামী প্রণবেশানন্দের দেহত্যাগ 

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, 
গত ২৩শে ফেব্রুআরি বেলা! ১১টা ৪৫ মিঃ 

সময়ে স্বামী প্রণবেশানন্দ (নায়ক মহারাজ ) 

৭৪ বং্সর বয়সে কলিকাতা রাষকৃষ্জ মিশন 

স্েৰাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

কিছুকাল যাবৎ তিনি কিডনিতে ক্যানসার 

রোগে ভূগিতেছিলেন। গত ২৭শে ফেব্রআরি 

সেবাপ্রতিষ্ঠানে তাহার অস্ত্রোপচার হয়। 

ছুই দিন ভাল থাকার পর অবস্থার 
অবনতি ঘটে । 

১৯২৩ খুঃ তিনি বোম্বাই আশ্রমে শ্রীরাম ক*- 

সজ্বে যোগদান করেন। মহাপুরুষ স্বামী 

শিবানন্দ মহারাজের তিনি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং 

১৯২৭ খৃঃ সন্নযাস-দীক্ষা! লাভ করেন । সরল 

প্রকৃতির জন্ত তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন । 

বিভিন্ন সময়ে তিনি বরিশাল, কলদ্ো 

পনামপেট, পাথুরিয়াঘাটা ও লখনৌ কেন্দ্রের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। কানাড়া ভাষায় তাহার 

অনূদিত 'শ্রীশ্রীরামর্+-লীলা প্রসঙ্গ” ও 

জ্রীপ্রীমায়ের জীবনী" বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। 
তাহার দেহমুক্ত আত্ম! ভগবৎপদে শাশ্বত 

শাস্তি লাভ করিয়াছে । ও শান্তিঃ! শাস্তিঃ!! 

শাস্তি: 11! 

শতবাধিকী সংবাদ 

প্রীীমায়ের বাড়ি গত ১৭ই 

জাহআরি “উদ্বোধন'-ভবনে স্বামীজীর জন্ম- 
শতবাধিকী উপলক্ষে মগ্গলারতি, বোড়শোপ- 
চারে পৃজা, শ্রীশ্রীচতীপাঠ, কঠোপনিষৎ-পাঠ, 
ভজন, কালী-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি 

অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুষ্পম|ল্যাদি 

বার! সুন্দর ভাবে সাজানে! হইয়াছিল। 

বারাণসী £ প্রীরামকৃষ্ অদ্বৈত আশ্রমে 
গত ১৭ই হইতে ২৩শে জাহআরি সাত দিন 
ধরিয়া স্বামীজীর জন্মশতবাধিক উৎসব মহা- 

সমারোহে অন্ুঠিত হইয়াছে। 

প্রথম দিন স্বামীজীর জন্মলগ্রে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, 

প্রার্থনা-সঙ্গীত, বিশেষ পুজা, বেদপাঠ, 

স্বামীজীর বাণী আলোচনা! ও প্রসাদ*বিতরণ 
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অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহে আয়োজিত সভায় 

শ্রীরামকষ্খ মঠ ও মিশনের পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ 
মহারাজের বাণী পঠিত হইলে পর বিশিষ্ট 

বক্তাগণ বক্তৃত| দেন। 

দ্বিতীয় দিন পূর্বাহে উপনিষৎ-পাঠ, সামবেদ- 
গান এবং অপরাহে হিন্দ্ধর্ম ও স্বামী 

বিবেকানন্দ' সন্বন্ধে আলোচন! বিশেষ 

চিত্তাকর্ষক হুইয়াছিল। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানের 

মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাগবত ও মহাভারত 

আলোচনা এবং রায়চরিত-মানন ব্যাখ্যা । 

চতুর্থ দিনে উপনিষৎপাঠ ও দরিদ্রণারায়ণ-সেব। 

হয়। অপরাহে কাশী হিন্দু বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 

উপাচার্যের পৌরোহিত্যে শতবাধিক উৎসবের 

মূল সভ1 অনুষ্ঠিত হয়। বিশি্ক বক্তাগণ 

ইংরেজী বাংল ও হিন্দীতে ভাষণ দেন। 
পঞ্চম দিনে উপনিমৎ-পাঠ, মহাভারত" 

আলোচন1, রামায়ণ-ব্যাখ্যা ও ধর্মসভা হয়। 

ষ্ঠ ও সপ্তম দ্রিনে ধর্মসম্মেলনের অনুষ্ঠানে 

বিভিন্ন ধর্মের সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাদের 

মতবাদ প্রাঞ্জলভাযায় ব্যাখ্যা করেন। শেষ 

দ্রিনে ভাগবত-আলোচন1, মহাবিষ্ুযাগ, ধর্ম- 

সম্মেলন, যজুর্বেদ-পাঠ ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। 

সারগাছি ( মুশিদাবাদ ): স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষজয়ন্তী উত্মবের বর্ষ- 

ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে ১৭ই হইতে 
২৬শে জাহুআরি দশ দিন ধরিয়। উৎসব অন্ৃিত 

হইয়াছে । মঙ্গলারতি, বেদগীতি, ভজন, চণ্ডী- 
পাঠ, কঠোপনিষত-পাঠ» বিশেষ পৃজা, আবৃত্তি- 
প্রতিযোগিতা, আলোচনা-সভা, প্রপাদ- 

বিতরণ, আলোকসজ্জা, অভিনয়, শোভাযাত্রা] 

প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল । 

বাঁকুড়।£ রামকৃষ্ণ মঠে স্বামীজীর জন্ম- 
শতবাধিকী উপলক্ষে ১৭ই জান্ুআরি মঙ্গলারতি, 

উষাকীর্ভন, স্বামীজীর জন্মমুহূর্তে তোপধবনি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যঠ ও মিশন সংবাদ ১৭১ 

শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, চণ্তীপাঠ, জনসভা, 
কবিতা - ও প্রবন্ধপাঠ, ছায়া চিত্র-প্রদর্শন, বাউল” 
সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব অহৃঠিত হয়। 
আসানসোল £ গত ১৭ই জাহআৰি 

স্বাধী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জয়ন্তী উদ্বোধন 

উপলক্ষে স্থানীয় রামকৃঞ্জ মিশন আশ্রমে ভোরে 

মঙ্গলারতি হয় ও সকাল ৭টায় আশ্রম-প্রাঙ্গণ 

হইতে এক বিরাট শোভাযাত্র। বাহির -হইয়] 
শহরের নান] অঞ্চল ঘুরিয়া আমে ফিরিয়া 
আসার পর ছাত্রছাত্রীদের সভা অহষিত হয়। 

এই সভায় সভানেত্রীত্ব করেন আসানসোল 

মহিল। কলেজের অধ্যক্ষাী। সভায় আবৃত্তি ও 

বক্তৃতা হয়। মন্দিরে বিশেষ পুজা, হোম ও 
ভজন-সঙ্গীত অহুিত হয়। 

অপরাহে অন্থষ্ঠিত সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব 

করেন মার্টিন ও বার্ন কোম্পানির অর্থনৈতিক 
ও  সমাজ-উন্নয়ন উপদেষ্টী আ্রীঅশোক 
চট্টোপাধ্যায় | রামকঞষ্জ মঠ ও মিশনের 

অধ্যক্ষের বাণী পঠিত হইলে বন্তৃত করেন 
স্বামী পজ্যাণন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, অধ্যাপক 
কে* পি. চ্যাটাজী ও স্বামী মৃত্যুপ্য়ানন্দ। 
বক্তাদের প্রত্যেকেই স্বামীজীর দেশপ্রেম ও 

বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করেন। 

মালদহ ? গত ১৭ই জান্বআরি সকালে 

মালদহ শহরের প্রায় প্রতিগৃহে শঙ্খধ্বনি দ্বারা 

শতবাধিক উৎসবের হৃচন] হয়। বেগ ৮। 
ঘটিকায় এক বিরাট শোভাযাত্র! স্থানীয় আশ্রম 

হইতে বাহির হইয়া শহর পরিক্রমা করে। 

স্থানীয় আশ্রমে বিশেষ পৃজ1, হোম, গীঙ়্া ও 
উপনিধৎ পাঠ হয়। হাসপাতালের রোগীদের 

মধ্যে ফল-বিতরণঃ বিবেকানন্দ*বিগ্বামন্দিরের 

নুতন গৃহের ভিত্তি-স্থাপন, দরিদ্রনারাক়ণ-সেবা, 

ধর্মসভা, ছায়াচিত্র-যোগে স্বামীজীর জীবন ও 

বাণী সম্বন্ধে বতুতা হয়। 



১৭২ 

চণ্ীপুর ৫ শ্রীরামকঞ্চ মঠে গত ১৭ই 
জাহ্থআরি, প্রাতে মক্পলারতিঃ ভজন, চণ্ডী ও 

গীত] পাঠ হয়। ৬-৪৯ মিনিটে তোপধ্বনি দ্বার! 

্বামীজীর জন্মপময় জানানে| হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 

গ্রামে গ্রামে শঙখ-ধ্বনি হইতে থাকে । বোড়শো- 
পচারে পৃজ! হোম, ভোগরাগ হয়| বিগ্ভালয়ের 

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণসহ স্বামীজীর আলেখ্য 
বিশেষভাবে সঙ্জিত করিয়া বাদ্য ও সঙ্গীতাদি 

সহকারে শোভাযাত্রা ৩ মাইল পথ প্রদক্ষিণ 

করে। আয়োজিত সভায় স্বামীজীর সম্বদ্ধে 

বক্তৃতা হয়। পরে হাতে হাতে প্রসাদ 

দেওয়া হয়। সন্ধ্যার আলোক-সজ্জার পর ভজন 

ও স্বামীজীর জীবনী অখগুভাবে পাঠ করা হয়। 

গড়বেত। £ গত ১৭ই জান্বআরি আশ্রমে 

স্বামী বিবেকানন্দের এন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে 
মঙ্গলারতি, উষাকীর্ঁন, বিশেষ পূজা, হোম, 

প্রসাদ-বিতরণ, শোভাযাত্রার্দি অনুষ্টিত হইয়া- 

ছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে ১০১টি প্রদীপ 

জ্বালানো হয় এবং আলোচনা সভায় 

স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। এই 

শুভদিনে গড়বেতার সমস্ত স্কুল, কলেজ ও ক্লাবে 

এবং প্রতি গৃহে স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্য- 

দান, জন্ম-শুভলগ্নে শহ্খপ্বনি, দীপ-প্রজ্মালন 

প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

ফরিদপুর £ রামকষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী 
বিবেকানন্দের শততম জন্মবাধিকী উপলক্ষে 

গত ১৭ই জান্বআরি ত্রাঙ্গ-মুহ্র্তে মঙ্গলারতি, 

হয়। ভোর সাড়ে পাচ ঘটিকা হইতে সাড়ে 
সাত ঘটিক! পর্ণন্ত স্থামীজীর মাল্যভূষিত 
প্রতিকৃতি সহ স্তোত্র ও সঙ্গীত মাইকযোগে 
প্রচার করিয়! ফরিদপুর শহরের সর্বত্র পরিভ্রমণ 

করা হয়। মণ্যান্নে বিশেষ পূজা ও চণ্ডী-পাঠ 
হয়। সন্ধ্যায় আবতির পর ভজন কীর্তন ও 

শ্যামা-সঙ্গীত গীত হয়। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

রাঁচিঃ গত ১৭ই জাহুআরি স্থানীয় 
রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শত- 

বাধিকীর উদ্বোধন উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারতি 
বেদপাঠ ও ভজনান্তে রামকৃ্জ মিশনের প্রাচীন 

সন্্যাপী আ্রীমৎ স্বামী শাস্তানন্দ মহারাজ নব- 

নিমিত শ্রীরামকৃষ্জ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-ক্রিয়] 
সম্পন্ন করেন । বেলা ৮ট1 হইতে ১২টা পর্যস্ত 

গীতা, চণ্ডী ও কঠোপনিষৎ পাঠ, প্রীরামকৃষ্ণ, 

শ্রত্রীমা ও স্বামীজীর বোড়শোপচারে পুজা 

হোম এবং চার জন বিশিষ্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কর্তৃক 

বাস্তযাগ সম্পন্ন হয়। অপরাহে হ্াশনাল কোল 

কর্পোরেশনের পরিচালক শ্রীএস. সি. দত্ত 

আই. সি. এস.-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক 

জনসভায় স্বামী বেদাস্তানন্দ বেলুড় মঠের 

অধ্যক্ষের বাণী পাঠ করেন এবং অধ্যাপক পাণ্ডে 

হিম্দীতে, স্বামী সুন্দরানন্দ বাংলায় ও সভাপতি 

মহাশয় ইংরেজীতে স্বামীজীর সখন্বে আলোচন! 

করেন। পরে সমবেত তিন হাজার ভক্তকে 

হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিবেকানন্দ 

লীলাগীতি কীর্তন, ভজণ ও আরাত্িকের পর 

উৎসবের কার্য শেব হয়। 

সারদাগীঠ ঃ ১২ই জাহআরি রবিবার, 
রামঞ্্জ মিশন সারদাপীঠের পরিচালনায় 

বেলুড়ে ভারতাক্সার বাণীমৃতি শ্রীমৎ শ্বামী 
বিবেকানন্দের শতবর্-জন্মজয়ন্তী আরম্ত 

হয়| ১৩ই হইতে ২৭শে জানুয়ারি পর্মস্ত এই 
উৎসব চলে। এতদুপলক্ষে চৌদদদিনব্যাগী একটি 
বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন কর! হয়। প্রদর্শনী 

প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্ুক্ত রাখ হয়। 
স্বামীজীর জন্ম-মহোৎসবের উদ্বোধন ও 

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ধাটন করেন কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্য শ্রীবিধৃভূষণ মালিক 
মহোদয়। শিক্ষণষন্দির, শিল্পমন্দির, জন শিক্ষা 

মন্দির সমাজশিক্ষ1-শিক্ষণকেন্ত্র প্রভৃতি 



চৈত্র, ১৩৬৯] 

সারদাপীঠের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সমুছের 
অধ্যাপক ও ছাত্রবুন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে 

এই প্রদর্শনীর স্বষ্ঠ ব্ূপায়ণ করেন। 
স্বামীঞ্জীর বিচিত্র জীবনালেখ্য ছিল এই 

প্রদর্শনীর প্রধান অঙ্গ। সনাতন ধর্মের 

জন্মভূমি ভারতবর্ষের একটি বিশেষ বাণী 
আছে; বেদ-উপনিষদের সেই শাশখত বাণী 

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতার ও মহাপুরুষের 

জীবনচর্চায় প্রতিফলিত হইয়াছে । অধুন! 
প্রীরামকৃষ্চের নির্দেশে স্বামীন্ীর দৃপ্তকে 
তাহারই মহিমা ঘোধিত হইয়াছে । তাহার 

জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে শিক্ষিত-অ শিক্ষিত 

নিবিশেষে প্রত্যেক মাহ্ষের আগ্রহোদ্দীপক ও 
জ্ঞানবর্ধক করিবার জন্ত বিভিন্ন কলাশিল্পের 

মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্ করিয়া তোল! হয়। 

ইহ! ব্যতীত রামক₹ঞফ্-সঙ্ঘের সুচনা হইতে 

পৃথিবীব্যাপী তাহার বিকাশ ও বিস্তারের 

ইতিহাস প্রদর্শনীর বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল । প্রদর্শনীর 
অন্তান্ত অংশের মধ্যে শিক্ষ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, 

ইতিহাস, ভূবিদ্বা, মনোবিজ্ঞান, গণিতশান্ত, 
বিজ্ঞান ও প্রয়োগশিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 

প্রতিদিন প্রায় আট হাজার দর্শনার্থর 

সমাগমে এই উৎসব একটি মেলার রূপ পরিগ্রহ 

ঝরে। বহুদূর হইতে বিভিন্ন বিগ্ভালয়ের 

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং বিশিগ্ক খ্যাতনাম। 

মনীষিগণ এই প্রদর্শনী দর্শন করেন। 

উৎ্মবকে শিক্ষামূলক এবং সার্থক করিয়। 
তুলিবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর বিশিষ্ট 

অবদানের উপর কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা- 

সভার অনুষ্ঠান কর] হয়। 

১৪ই জাহুআরি সন্ধ্য। ছয় ঘটিকায় জনশিক্ষী- 
মন্দির-প্রাঙ্গণে আলোকচিত্রপহ স্বামীজীর 

জীবনী ও বাণী বিষবে একটি বক্তৃতার 
আয়োজন ছিল। 

জীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ১৭৩ 

১৪ই জান্ুআরি মঙ্গলবার সকাল নয় 

ঘটিকায় বেলথরিয় বিগ্বাথিভবনের সম্পাদক 
স্বামী সন্তোবানন্দের সভাপতিত্বে গ্বামীজীর 

শিক্ষাচিস্তা সম্পর্কে একটি আলোচনা-সভা 

বসে। পশ্চিষবঙ্গ সরকারের সমাজ-কল্যাণ 

বিভাগের প্রধান পরিদর্শক আতামসরঞ্জন 

রায়, কলিকাতা বিশ্ববিচ্ালয়ের গ্রন্থাগার- 
বিগ্ঞানের অব্যাপক আস্ববোধ মুখোপাধ্যায় 
এবং শিক্ষণ-মন্দিরের অধ্যাপক শ্রঁহরেক্জনাথ 

জান] স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন দিক 

লইয়া আলোচন1 করেন। এ দিনই সন্ধ্যা 

সাত ঘটকায় ধর্মসলীতেরও একটি অনুষ্ঠান হয়। 

১৬ই জাহ্বআরি বুধবার সন্ধ্যায় ভগিনী 
শিবেদিত! চলচ্চিত্রটি শিল্পায়তনের উচ্ুদ্ক 

প্রাঙ্গণে প্রদণিত হয়। 
১৭ই জান্আরি বেল! ১১টায় রামকৃষ্ণ মঠ 

ও মিশনের সহাধ্যক্ষ মং স্বামী যতীশ্বরানন্দজী 
মহারাজ বিছ্ামন্দিরের বিরজানন্দ বিজ্ঞান- 

ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। সন্ধ্যায় 

বিছ্বামন্দির-প্রাঙ্গণে বিবেকানন্-লীলাগীতির 

আয়োজন হয়। 

১৯শে জান্থমারি শনিবার স্বামী 
পুণ্যাননজ।র সভাপতিত্বে বেলুড়ের নিকটবর্তী 
বিভিন্ন বিদ্বারতণের ছাত্রগণের সহযোগিতায় 

ছাত্রদিবব পালিত হম্ন। অংশগ্রহণকারী 

বিছা[লয্নেন ছাএবুন্দ স্বামীজীর বাণী, রচনাংশ 

ও কবিত! আবৃত্তি করিয়া! এবং গান গাহিয়া 

অনুষ্ঠনটিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে । 

২৩শে জান্ুআরি অপরাহ ছুই ঘটিকায় 

কলিক।তা বিশ্ববিগ্ালয়ের নিউক্লিয়ার 

ফিজিক্সের অধ্যক্ষ ডঃ নাগচৌধুরী আণবিক 
শক্তির উপর একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 

২৪শে জান্আরি সকাল নয়টায় স্বামী 

বোধাত্ানন্দের সভাপতিত্বে স্বামীজীর সাহিত্য 
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ও শিল্পচিন্ত বিষয়ে একটি আলোচন। সভার 

অহষ্ঠান করা হয়। অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন 

ঘোষ সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ে এবং শিক্ষণ-মন্দিরের 

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী শিল্পচিস্তা 

বিষয়ে স্চিস্তিত আলোচন! করেন। এদিন 

সন্ধ্যা ছয়টায় ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীনীরদ সরকারের 

পরিচালনায় ব্যায়াম-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। 
২৫শে জাহ্ৃআরি সস্থ্যা সাত ঘটিকায় 

শরীনির্মলেন্দু চৌধুরী দেশান্মবোধক লঙ্গীত 
পরিবেশন করেন | ্ 

২৬শে জাহ্বআরি সকাল দশ ঘটিকায় স্বামী 

সৌধ্যানন্দের সভাপতিত্বে শিক্ষণ-মন্দিরের 
পুনমিলন-সভ অহৃঠিত হয়। প্রধান অতিথির 
ভাষণ দেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ পি কে' গুহ। 

স্বামী ব্রঙ্গানন্দীর জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে 

স্বামী সাধনানন্দ রাজা! মহারাজের জীবনের 

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সেগুলির 
মহিমা ব্যাখ্যা করেন। এদিন সন্ব্যা ছয় 

ঘটকায় বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়ের পরিচালনায় 

তাহার ছাত্রবুন্দ শারীরিক কৌশল দেখায়। 
২৭শে জান্আরি সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 

একটি ভজন-সঙ্গীতের আসর বসে। শ্রীভাম্মদেব 

চট্োপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনাম! সঙ্গীতজ্ঞগণ অংশ 

গ্রহণ করেন। এইদিন প্রদর্শনী বন্ধ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে পক্ষকালব্যাঁপী উৎসব সমাপ্ত হয়। 

সেপ্টলুই ঃ আমেরিকার সেপ্টলুইস্থিত 

প্রীরামকক্। বেদান্ত-সোসাইটির সেক্রেটারি 
জানাইতেছেন £ স্বামী বিবেকানন্দ-শতবাধিকী 
উপলক্ষে সোসাইটি একটি রচন'-প্রতিযোগিত। 

পরিচালনা করিবে । বর্তমান শিক্ষা-বৎসরে 

কলেজের সকল মার্ষিন ছাত্র-ছাত্রীই 
এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে 

পারিবে । প্রতিযোগিতার ফলাফল ১৯৬৪ খুঃ 

৩১শে জাহুআরির পূর্বেই প্রকাশিত হইবে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 

এবং শীর্ষস্থান অধিকারাকে ১০* ডলার পুরস্কার 

দেওয়া হইবে । 
গত ১৭ই জাহ্আরি স্বামীজীর পুণ্য জন্ম- 

তিথি দ্রিবসে একটি সোসাইটিতে বিশেষ 

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কর! হয়। ২০শেজানুআরি 

সোসাইটির ভজনালয়ে স্বামী সতপ্রকাশানন্দের 

নেতৃত্বে একটি সভায় প্রার্থনা ও ধ্যান 
টত হয়। স্বামীজী-রচিত সংস্কৃত-স্তোত্রের 

আবৃত্তির পর এগুলির ইংরেজী অন্বাদ 

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণ কর! হয়। 

সভায় শ্রীরামকৃঞ্ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের 

বাণী পাঠ করা হইলে স্বামী সতপ্রকাশা- 

নন্দ শ্বামীজী সন্বষ্বে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে 
কয়েকটি ভজন-সঙ্গীত হয়। 

ডিসেম্বর মাসে আ্রীরামকৃষ্জের সহিত প্রথম 

সাক্ষাৎকারের সময় স্বামীজী যে গানটি গাহিয়া- 

ছিলেন, সেই গানটি ছিল ইহাদের অন্যতম । 
গানটির অনুবাদ উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে 

বিতরিত হয়। ইহার পর স্বামীজীর 19 

90172 01 6109 80758910--সন্যাসীর গীতি? 

নামক কবিতাটি পাঠ করিয়া শোনানে। হয়। 

এই কবিতাটি স্বামীজী ১৮৯৫ খুঃ গ্রীষ্মকালে 

আমেরিকায় রচনা করিয়াছিলেন। এই 
কবিতার পাগুলিপির প্রতিলিপিও শ্রোতৃবৃদ্দের 

মধ্যে বিতরণ করা হয়। 

স্বানীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে নিউইয়র্ক 

রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী 

নিখিলানন্দ-রচিত ১০ ডলার মূল্যের স্বামীজীর 

জীবনী, যোগ ও অন্তান্ত রচনা (ড/০8808008 £ 

স্০৫৯, ৪0৭ ০061)6: ০৪) নামক গ্রন্থটি ১১৭টি 

বিশ্ববিগ্ভালয় ও কলেজকে এবং ৬৬টি সরকারী 

গ্রন্থাগার, হাইস্কুল এবং একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে 

উপহার দেওয়া হইয়াছে । এই পুস্তক আরও 

বিতরণ করার পরিকল্পন1 রহিয়াছে। 

১৮৮১ থুঃ 



বিবিধ সংবা? 
শতবাষিক উৎসব 

আমেদাবাদ ৫ গত ১৭ই জান্থআরি 

শরীরামকৃষ্জ আশমে (মণিনগর ) সারাদিন 

বিভিন্ন কার্ধসথচী দ্বার] স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিক 
উত্সব সমারোহে প্রতিপালিত হয়। বৈকালে 

পাঁচ জন বক্তা স্বামীজীর জীবন ও উপদেশ 
অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। রাত্রে বিবেকানন্দ- 

পাঠচক্রের উদ্যোগে ভজন-কীর্তন হয়। 

২০শে জান্ুআরি স্থানীয় টাউন-হলে ছুই 
সহতের অধিক ব্যক্তির সমক্ষে উৎসবের 

উদ্বোধন করেন মাননীয় রাজ্যপাল আীমেন্দী 

নওয়াজ জং। উৎসব-সমিতির সভাপতি 

শ্রীমতী সরলাদেবী সারাভাই স্বাগত প্রবচন 

করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের 

বাণী পঠিত হইলে বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন । 

স্বামীজীর উৎসব খুবই উৎসাহপূর্ণ ভাবে 
শহরের বিভিন্ন অংশে প্রতিপালিত হইতেছে। 

বলরামপুর (মেদিনীপুর) 8 আীরামকজ 
সাধন মঠে স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিক উৎসব 
১৭) ১৯ ও ২০শেজান্আরি বিপুল উদ্দীপনার 

মধ্য দিয়! অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পুজাদিঃ শত 
প্রদীপ প্রজালন প্রভৃতি অন্ঠিত হয়। ২*শে 

তারিখে স্বামী বিশোকাত্বানন্দ মহারাজের 

্ভাপতিতে ধর্মসভা হয়। 

কটক £ ১৫ই ফেব্রুআরি স্বামী বিবেকানন্দ 
জয়ন্তী উৎসব কমিটির উদ্যোগে স্বামীজীর 

শতবাধিক উৎসব বিশেষ আনন্দ ও উদ্দীপন! 

সহকারে অনুষ্টিত হইয়াছে। স্বামীজীর 
ইসজ্জিত প্রতিকৃতির সন্মুখে শত দীপ জালাইয় 
উৎসবের শুভ লুচনা হয়। ডক্টর নীলক 
দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত একটি মহতী 

সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর পুণ্য জীবন 
ও বাণী বিভিন্ন দিক হইতে মনোজ্ঞ আলোচন। 

করেন। স্বামা নিরাময়ানন্ম বলেন : স্বামীজীর 
ভাবধার1 জীবনে ব্ূপায়িত করিলে সাহসের 

সহিত যে-কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে 

পারা যায়। শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী, 
স্বামী ত্র্পণানন্্, শ্রীরাধানাথ রথ প্রভৃতি ভাষণ 

দেন। সভার পূর্বে বৈকালে একটি বিরাট 
শোভাযাত্রা! শহরের একাংশ পরিভ্রমণ কবিয় 

সভাস্বলে সমবেত হয়। বিভিন্ন ভাবায় 

বিশেষতঃ ওড়িয়! ভাষায় স্বামীজীর বাণীর 
পোস্টারগুলি জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ 

কবে। 

পোর্ট ব্রেয়ারঃ শ্রীরামকৃ-কেন্দ্ে 
বিবেকানন্ব-শতবাধিক উৎসব মহাসমারোহে 
অন্ুঠিত হইয়াছে। গত ১৬ই জাহ্আরি 

প্রত্যুষে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। 

কেন্দ্রের সভাপতি ঘোষণা করেন, সমুদ্রোপকুলে 

গৃহীত জমিতে চীফ কমিশনার শী বি, এন, 
মাহেশ্বরীর প্রস্তাব অনুযায়ী “বিবেকানন্দ-হল' 

নিম্মিত হইবে । শ্রীমতী মাহেশ্বরী প্রস্তাবিত 
ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। উৎসবের জন্য 

স্বানীয় বালিকা-বিগ্ভালয়ের নিকট নিমিত 
মণ্ডপে বহু লোকের সমাগম হয়। ভজন, পাঠ, 

স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে আলোচন। 

প্রভৃতি উৎসবের অন্ন ছিল। ১৭ই, ১৮ই ও 
১৯শে জাহ্বআরি যথাক্রমে জনসাধারণ, মহিলা- 

সঙ্বম এবং ছাত্র ও শিক্ষকগণ উৎসবের 

আয়োজন করেন। জাতিধর্মনিবিশেষে সকলেই 
উৎসবে যোগদান করায় অনুষ্ঠান বিশেষভাবে 

সাফল্যমণ্ডিত হয়। 



১৭৬ 

» নানাস্থানে ম্বামীজীর শতবাষিকী 

নিয়লিখিত স্থানসমূহে ম্বামীজীর শতবার্ধিক 
উত্সব অন্ুঠিত হইয়াছে জানিয়া আমর! 
আমদ্দিত হইয়াছি £ র্ 

পল্লী উন্নয়ন সমিতি, আকড়া-কঞ্জনগর 

২৪ পরগনা; হুগলি জেলা শ্রীরাম 
সেবা-সজ্ব, বাবুগঞ্জ, র্থতলা) 'বামকৃঝঃ 

সেবাশ্রব, স্ভাঘনগর, দমদম গোরাবাঞার, 

কলিকাতা ২৮, পূর্ব ঢাকুবিয়া বিবেকা নন্দ- 
জম্মশতবাধিক উৎসব কমিটি, কলিকাতা ৩১) 

স্বামী বিবেকানন্দ সেবা-সমিতি, নাটাগড়, 

২৪ পরগন1; হিতসাধন সমিতি সাধারণ 

পাঠাগার ত্রিবেণী, হুগলি? বিবেকানন্দ শতবর্ষ- 

পৃতি উৎসব কমিটি, শিবপুর, হাওড়1) শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ আশ্রম, বিরাটী, কলিকাতা ২৮; রেলওয়ে 

“উপনিবেশ, হালিপহর, ২৪ পরগন1; রামকৃষ্চ 

'সমিতি, কল্যাণী, ২৪ পরগন1; সাধারণ পাঠা- 

গার, ব্যাটরা, হাওড়া; নিখিল বঙ্গ শহিদ ও 

দেখসেবক স্মৃতি সজ্বের উদ্চোগে কলেজ গ্ত্ীট 
কমাশিয়াল মিউজিয়ামে ; রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, 

বেহালা, কলিকাতা; বিবেকানন্দ-শতবাধিক 
উৎসৰ কমিটি; হরিণবাড়ী, সাগরদ্বীপ, ২৪ 

পরগন। ; শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র। পর্ণশ্রী, বেহালা, 

কলিকাত1) শ্রীরামকষ্জ আশ্রম, আগড়তলা, 

তিপুরা। শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির, বিকানীর, 
রীজস্থান; আ্ীরামকৃষ্জ আশ্রম, আজমীর; 

শ্রীরামকৃ্ সেবাশ্রমঃ ভাঙ্গাযোড়া, হুগলি; 

বিবেকানন্দ জন্ম-শতবাধিকী, মুরাদপুর, 
উিশিরাহা 

রঃ গা 

উদ্বোধন [৬৪তম বর্--৩য় সংখ্য 

চালকহীন ট্রেন 

সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
“তাস?-এর এক খবরে বল] হইয়াছে যে,মস্কোর 

ভূগর্ভস্থ রেলওয়েতে স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন পরিচালক 
যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইবে। এই ধরনের 
স্বয়ংক্রিয় চালনযন্ত্-যুক্ত ট্রেনে ইতিমধ্যে দশ 

লক্ষ যাত্রী চলাচল করিয়াছে । 

উক্ত খবরে আরও বলা হইয়াছে যে, 

একূপ ট্রেনের যাত্রীরাও জানিত না যে, 

তাহাদের গাড়ীর হপ্রিনের চালকের আসন 

শৃন্ত বাখিয়। সম্মুখের গাড়ীতে একটি কম্পিউটার 

যন্ত্র রাখিয়া ট্রেন চালনার ব্যবস্থা কৰা 

হইয়াছে । 

ক্যান্সারে মৃত্যু 
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত “ছা০৫ 

[1981-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত 

হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক সার্ভেতে দেখা 
গিয়াছে, বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি 

বতসর ক্যান্সার রোগে ২০১০০,০০০ লোক 

মৃ্যুমুখে পতিত হইতেছে। 

বিবেকানন্দ-্দর্শনে প্রথম পি. এইচ-ডি 

সাসারাম এস. পি. জেন কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীত্রহাসরঞ্জন রায় সম্প্রতি বিহার 

বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ 
করিয়াছেন। তাহার নিবন্ধের বিষয় ছিল 

স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্ত' । তিনি 

বিহার বিশ্ববিষ্ভালয়ের. "ভক্টর মসীর অধীনে 
গবেষণা করেন। --আনন্দ বাজার পত্রিকা 

ভ্রমমংশৌধন (এই সংখ্যায়)? .., 
(১) “বিবেকানদ্দের ইতিহাস-চেতনা” প্রবন্ধে ২য় পউ.ক্তিতে 

এঁতিহাসিকের' পর “বা ইগুলজিস্ট' পড়িবেন। পৃঃ ১৫৩ 
(২) পৃঃ ১৫৫ পং ১০ 'খনন-কার্য” স্বলে পড়িবেন “মনন-কার্য” 
(৩) ২ পরিহাস* পরিহাসে' 



বুদ্ধবাণী 
পস্স চিত্তকতম্ বিশ্বমূ অরুকায়মূ সমুস্সিতম্। 
আতুরম্ বহুসঙ্কপ,পম্ যস্স নথি ধুবম্ ঠিতি ॥ 
অপ.পস্মুতায়ম্ পুরিমো বলিবদ্দো ব জীরতি। 

মাম্সানি তস্স বডত্তি পঞঞা তস্স ন বড ঢতি ॥ 

_ধম্মপদ 

এই যে বিচিত্র দেহ গ্াথো গ্ভাখো। কত যত্বে ললিত বিশ্তাসে 

লালিত এ যুদ্ধ দেহ। ব্রণময় কলঙ্ক-কলুষ 

অথচ ছুর্বল ভীরু-নিত্য নান। সংকল্পে চঞ্চল, 

উদ্দাম বাসনা-বৃত্তে বিবর্ণ এ ব্যথার আকাশে 

সহজিয়া! সুখে তবু কী চটুল-_নির্লজ্জ বেহুশ 
কোন প্রব স্থিতি নাই__পন্মপত্রে টলমল জল। 

অগ্নবুদ্ধি মানুষের! প্রজ্ঞাহীন, প্রত্যহ-সম্ঘল? 
পাশব জীবনধার! কী প্রবাহে অন্ধ ও উদ্বাম 

নিরস্তর চলে গ্াখো-শুধু মাত্র বাচার প্রেরণ। ! 
জানে ন1 জীবন মানে বৃহত্তর আকাশের কথা, 

মাংসময় শরীরের গ্লানিকর পৌন:পুনিকত| | 
প্রজ্ঞাহান মাহ্ৃযের বলীবর্দ মতো পরিণাম 

জেনেও জানি নামোরা | মেদ বাড়ে মেধা যে বাড়ে না 

ভাবাহুবাদ £ শ্রীমতী শ্রাবস্তী মুখোপাধ্যায় 



কথাপ্রসঙ্গে 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও শঙ্কর 
বৈশাখের পুণ্যমাসে আমরা ভারতাত্বা। বুদ্ধ 

ও শঙ্করকে স্মরণ করি। 

ভারতের প্রকৃত ইতিহাস মানবাগ্ার 

অভিব্যক্তিরই ইতিহাস। বাজায় রাজায় যুদ্ধ 

যে এখানে হয় নাই, তাহা নয়) সে ইতিহাস 

যেকিছু কিছু লিপিবদ্ধ নাই, তাহাও নয়; কিন্ত 

জাতীয় প্রতিভা এখানে রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যয়িত 

হইয়া যায় নাই |) জনসাধারণও রাঙার সংবাদ 
তত রাখে নাই, যত সন্ধান করিয়াছে রাজার 
রাজাকে। অর্থাৎ ধর্ম বা আধ্যান্নিকতাই এ 

জাতির মেরুদণ্ড_এ জাতির প্রাণবাযু। 

মনীবী রমা] রল্্যা কী আুন্দর ভাবে 

ভারতকে বর্ণন। করিতেছেন) [874 0110700- 

1019,09106 010101768'- অস্থায়ী সাআ্াজ্যের দেশ, 

যে দেশের নিত্যন্ত্ুনীল আকাশের উপর দিয়া 

কালে। মেঘের মতে। বহু সাত্্রাজ্য আসিয়া 
ভাসিয়! গিয়াছে, বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন 

দেখিয়াছে এই ভারতবর্ষ কত পুরাতন 
জাতির সমাধি বূচিত হইয়াছে এদেশের পথে 

প্রান্তরেঃ কত নৃতন জাতি বিশ্বজিগীঘা লইয়া 
আগাইয়! আসিয়াছে ভারতের অভিমুখে, কিন্ত 

ক্ষণিক বিয়ের পর সেই উত্তাল তরঙ্গ হয় 

স্তিমিত হইয়া গিয়াছে, নয় যে-পথে 

আমিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়। গিয়াছে। 

ভারতের দেহকে পদদলিত করিয়াছে, কিন্ত 

ভারতের অবিনাশী আত্মাকে স্পর্শ করিতে 

পারে নাই, বরং ভারতই নীরবে ধীরে ধীরে 

তাহার বিশ্বজয়ী ভাব দ্বার! মানব-জাতিকে 

প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাকে ক্রমশ! আধ্যাত্ি- 

কতার পথে আগাইয়! দিয়াছে-_-অতিসংক্ষেপে 

ইহাই ভারতের ইতিহাস। তাই এ ইতিহাসে 

রাজা মন্ত্রী সেনাপতির কীতিকাহিনী অপেক্ষা 
সাধুসন্ত-মহাপুরুষদের গৌরব-গাথাই ধ্বনিত 
হয়_পাঠ্য পুস্তকের পাতাম্ব পাতায় না! হইলেও 

জনগণের হাদয়ে হৃদয়ে। ভারত-ইতিহাসের 

এই ধারাই বহিয়া চলিয়াছে যুগ হইতে 

যুগাস্তরে 

বর্তমান যুগে এই দিকটির প্রতি আমাদের 

দৃ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন স্বামীজী তাহার 
বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায়। 

১৮৯৭ খুঃ জান্আরি মাদ্রা্জে প্রদত্ত 4589৪ 

01 [11019 ব্ৃতাটিতে ্বামীজী ভারতীয় 

মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণী আলোচন! 

করিয়া দেখাইয়াছেন-ভারতের মর্মবাণী 

আধ্যাগ্রিকতা;- অর্থাৎ এই জীবনে আগ্নাকে 
উপলব্ধি করিতে হইবে, সমাজকে মহামায়ার 

ছায়। বলিয়া! বুঝিতে হইবে, মানব-দেহকে 
ভগবানের মন্দিরের মর্যাদ1! দিতে হইবে। 

মাহষের এই সাধনা শুরু হইয়াছে 

উপনিষদে, তারপর পৌরাণিক ও 
এঁতিহাসিক যুগের মধ্য দিয়া এই সাধনাই 

অব্যাহতভাবে চলিয়া আপিয়াছে আজ পর্য্ত। 

রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভারত কখন কখন তন্ত্রাচ্ছন্ 

হইয়াছে, কিন্ত আধ্যাত্িক স্তরে ভারত চির 
অতন্ত্র। কীতুন্দর ভাষায় স্বামীজী বলিয়াছেন, 

'বড় বড় মহাপুরুষদের অঙ্কে ধারণ করা 

ব্যতীত ভারতমাতা আর অন্ত কাজ কি 

করিয়াছেন ? 

্বামীজী তাহার ইতিহাস-সচেতন দৃষ্টি দ্বারা 
দেখাইয়াছেন, কি ভাবে একটি মহৎ নীতি এই 

এই সকল মহাপুরুষদের জীবনের ভিতর দিয়া 
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প্রবাহিত হইয়। চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে 

শীরামকঞ্চ পর্যস্ত আলোচনা করিয়া তিনি 

দেখাইয়াছেন একটি যুগচক্রের সার্থক সমাণ্তি। 
শ্রীকষ্জ কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমৰয়-মূর্তি ; পরবর্তী 
কালে বুদ্ধ শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্ত যুগ-প্রয়োজনে 
যথাক্রমে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির উপর জোর দেন। 

তাহাতে কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে, 
উহাদের একটিই বুঝি শ্রেষ্ঠ, অন্ঠছ্টি নিকৃষ্ট । 
তাই আবার শ্ররামকৃষ্চ-জীবনে প্রমাণিত হইল 

সব পথই সত্য, তবে রুচি অন্যাঁয়ী একটি 

অবলম্বনীয় | 

পথের মধ্যে যেমন ছোট বড় নাই, তেমনি 

পথ যাহারা রচন! করিয়াছেন ব|। দেখাইয়া 

গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও কোন ছোট বড় 

নাই, আছে শুধু যুগ-প্রয়োজনে প্রকাশের 
তারতম্য। একই সত্যবস্ত প্রকাশিত হইতেছে 

দেশকালপাত্রের মাধ্যমে । 

শীকৃষ্ণের শিক্ষ। ভুলিয়া, উপনিবদের শিক্ষা 

ভুলিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞের নামে পশুবলির 
রক্তপিছল পথে স্বর্গলোভী মানুষ ঘখন প্রকৃত 

ধর্ম বা আধ্যাত্রিকতা হইতে ক্রমশঃ দূরে 
সরিয়। যাইতেছিল, তখন তীব্র বৈরাগ্যবলে 
জরাব্যাধিমৃত্যুময় সংসারের রাজৈশ্বর্য ত্যাগ 
করিয়। সিদ্ধার্থ কঠোর সাধনার পথে বুদ্ধত্ব লাভ 

করিলেন । ভারতবর্ষ সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সচেতন 

হইল, বুদ্ধের মধ্যে স্বীয় আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়া 
াহার আহ্বানে সাড়| দিল, তাহার প্রদশিত 
মাধন-পথ অবলঘন করিল। ধ্ধর্ষং শরণং 

গচ্ছামি'র সহিত 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' কোটি 
কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল। 
শেষ পর্মস্ত ভারতবাসী তাহাকে 'ভগবান্ 

বৃদ্ধ' বলিয়া এবং শ্রীভগবানের অবতার-ন্ধপে 

পূজা করিয়া তবে তৃপ্ত হইয়াছে! সেই 

ধ্মসহ্কটের দিনে বুদ্ধ সত্যই ভারতকে ও 

কথাপ্রসঙ্গে ১৭৯ 

ভারতৰাসীকে এক মোহপক্ক হইতে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধ বাহতঃ বেদবিরোধী, কিন্ত বেদের 

প্রকৃত তত্ব তিনিই সর্বসাধারণে প্রচার 
করিয়াছেন। এ তত্ব বেদাস্ত; উপনিষদ ও 

গীতায় যাহা1! বিঘোধিত। বেদের কর্মকাণ্ডকে 

অতিক্রম করিয়াই তো বেদান্ত বা জ্ঞানকাণ্ড 
আচরিত ও প্রচারিত হইয়াছিল । 

যে-কোন কারণেই হউক মুখে আত্মতত্বের 
কথা ন1 বলিলেও তথাগত সকলকে আত্মজ্ঞান 

বা বোধিলাভের জন্যই প্রস্তুত হইতে শত শত 

উপদেশ দিয়াছেন, নিষ্ষাম কর্ম-__শুভকর্ম করিয়! 

চিত্তশুদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞান সহজেই তাহাতে 

প্রতিভাত হইবে-ইহাই তাহার শিক্ষার মর্ম । 
'অত্তদীপ! চরত ভিথখব'--ভিক্ষুগণ, কাহারও 

উপর নির্ভর করিও না, নিজেরাই নিজেদের 

দীপ-স্বরূপ হও। 
স্বামীজী বৃদ্ধকে প্রধানতঃ কর্মযোগী বলিয়াই 

উপস্থাপিত করিয়াছেন, কর্মযোগী ও কর্মী এক 

নয়, শুধু কর্মের লক্ষ্য প্রধানতঃ নিজের স্ুখ- 
ভোগ, তৎসহ পরেরও কিছুটা উপকার, কিন্ত 

কর্মযোগীর কর্ম কামনাশৃন্য, যদ্দি কোন কামন। 
থাকে, তবে তাহা জ্ঞানলাভের কামনা, মুক্তির 

কামন1; কর্মযোগী যাহা করেন বা করিতে 

বলেন, তাহা! “বহুজনহিতায় বহুজনস্থখায়?। 

বৌদ্ধযুগে এই শিক্ষা ভারতের গগন পবন 
মুখরিত করিয়াছিল । বুদ্ধের শিক্ষণ গ্রহণ করিয়! 
ভারত উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল_-এ- 
কথা! স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। 

কিন্তু প্রত্যেক উন্নতির পর অবনতি হৃর্ষের 

উদ্দয়ান্তের মতোই সত্য। অতএব ভগবান্ 
তথাগতের প্রায় সহঅ বৎসর পরে আবার যখন 

ভারতগগন অন্ধকার, বুদ্ধের মহৎ অন্ৃভূতি যখন 

একদিকে মঠ-বিহারের আলন্তপূর্ণ জীবনেঃ 
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অন্তদিকে শৃন্ভবাদের দর্শনে পর্যবসিত, ভারতের 

আকাশ বাতাস যখন একট! স্তন্ধভাবে রুদ্ধ, 
তখন এই পুণ্যভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ 

হইতে যে হুর্ধসঙ্কাশ বালসন্ন্যাপীর আবির্ভাব 
ঘটিয়াছিল তাহা! আজও জগতের বিস্ময়! কি 

ভাবে একটি ষোড়শবর্ষীয় বালকের মধ্যে 

এতখানি জ্ঞান বিদ্যা! বুদ্ধি সম্ভব! তীক্ষ মেধা 
ও কুশাগ্র বুদ্ধি লইয়া আচার্য শঙ্কর ভারতের 
সনাতন ভাবধারাকে আবার প্রশস্তখাতে 

প্রবাহিত করিলেন। অদ্বৈত বেদাস্তের 

কেশরীনিনাদে অন্তান্ত দর্শনসমূহ যেন শৃগালের 

মতো। পলায়ন করিল, অথবা বেদান্তস্থ্যের 

উদ্য়ে সকল অন্ধকার তিরোহিত হইল, আন্ম- 

তত্ব বিষয়ে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইল। 
স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শঙ্করের 

প্রতিভাকে স্বীকার করিয়াও সমাজক্ষেত্রে 

তাহার অন্ুদারতার তীবৰ সমালোচন! 

করিয়াছেন। সমালোচনা তিনি বুদ্ধেরও 

করিয়াছেন, তথাপি তিনি ছিলেন বুদ্ধের উদার 

হৃদয়ের উপাসক। 

অহিংসা, উপসম্পদ1 ব1 নির্বাণমুক্তি আদর্শ 

হইলেও সকলেই এখনই উহার উপযুক্ত হয় 
নাই। যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন মান্থুন ধর্ম অর্থ 

কাম মোক্ষ-ইহার একটির অবিকারী। বুদ্ধ 
মোক্ষের উপর অত্যধিক জোর দিয়! ভারতীয় 

মনকে ইহবিমুখ করিয়াছেন-_-স্বামীজীর লেখায় 

ও বক্তৃতায় এ ইঙ্গিত পাওয়! যায়। 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য! 

অত্যধিক উদারতার জঙ্য বুদ্ধ অধিকারী 

বিচার করিতেন না, অনেকের মতে এই 
কারণেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বু আচারবিহীন 
জাতির অহ্থপ্রবেশ ঘটে। এই কারণে বৌদ্ধধর্ম 
পতিত হয় ও ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়| 

তথাপি ভারতবর্ষে বৃদ্ধের ভাব সমাজের 

সর্বস্তরে আজও সঞ্চারিত রহিয়াছে । কি 

বৈষ্ণব ধর্মে, কি বেদাত্ত-দর্শনে বৌদ্ধ রীতি- 
শীতি ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাই তে। 

বু্ধকে বৈষ্ণবেরাও খিষুঠর নবম অবতার বলিয়। 
বীকার করিয়াছেন, এবং আচার্য শঙ্করকে 

কেহ.কেহ বলিয়াছেন--প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। 
সমন্বয়ী দৃষ্টিতে স্বামীজী দেখিয়াছেন 

ভারতের আত্মা যুগ-প্রয়োজনে বিভিন্ন মহী- 

পুরুষের মাধ্যমে শিজেকে প্রকাশিত 

করিয়াছেন। এঁতিহাসিক যুগে বুদ্ধ ও শঙ্কর 

বিভিন্ন সময়ে ছুই মহাপ্রকাশ । কোন কোন 

ক্ষেত্রে বিরোদী মনে হইলেও এই ছুই মহান্ 
আত্মা সুর্য ও চন্দ্রের মতো ভারতের দ্রিন ও 

রাত্রি আলোকিত করিয়। রহিয়াছেন। 

একজনের হয়, অপরজনের মণ্তিঘ্ষ ; একজনের 

উদ্দারতা, অপরজনের ভাবের উচ্চতা আজও 

কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই; তাই তো! 

বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের মত্তিফ' লইয়া 
স্বামীজী আদর্শ মানব কল্পনা! করিয়াছেন। 

আমর! কি তাহার মধ্যেই সেই আদর্শ রূপায়িত 

দেখিতে পাই ন1? 



কর্মবিধান ও মুক্তি 
স্বামী বিবেকানন্দ 

মুক্তপুরুষের পক্ষে জীবন-সংগ্রামের কোন 
অর্থ কখণও ছিল না; কিন্তু আমাদের জন্য 

ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম-রূপই জগৎ 
স্ষ্টি করে। 

বেদান্তে সংগ্রামের স্বান আছে, কিন্তু ভয়ের 

স্বাণ নাই। যখনই স্বর্বপ-সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে 

সচেতন হইতে শুরু করিবে, তখনই সব ভঙ় 

চলিয়া! যাইবে। নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে 

বদ্ধই থাকিবে; মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হইবে। 

ইন্দিয়গ্রাহ জগতে থাকিয়া আমরা যে- 
প্রকার মুক্তি অন্থভব কবি, উহ! মুক্তির আভাস- 

মাত্র; যথার্থ মুক্তি নয় | 

প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি__এ 

ধারণার সহিত আমি একমত নই। ইহার যে 

কি অর্থ, বুঝি না| মানব-প্রগতির ইতিহাস 
অনুসারে জান যায়, প্রাকৃতিক শিয়ম লঙ্ঘন 

করিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে? উচ্চতর নিয়মের 

দ্বার নিয়তর নিয়ম জয় কর! হইয়াছে, বলা 
যাইতে পারে। কিন্ত সেখানেও জয়েচ্ছু মন 

শুধু মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল ; এবং 
যখনই দেখে নিয়মের মধ্য দিয়াই সংগ্রাম, মন 

তখনই নিয়মকেও জয় করিতে চায়। সুতরাং 

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিল মুক্তি। বৃক্ষ 
কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না, গরুকে কখনও 

টুরি করিতে দেখি নাই, ঝিন্বক কখনও মিথ্যা 
বলে ন৷। তাই বলিয়। ইহার] মান্থষের চেয়ে 

বড় নয়। এ জীবন মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা 

এবং এই নিয়মাহ্বতিতার বাড়াবাড়ি 
আমাদিগকে সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে বা ধর্মে 

উধুজড়বস্তু করিয়। তুলিবে। অত্যধিফ নিয়ম 

মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন । যখণই কোন সমাজে 
অতিমাত্রায় বিধি-নিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয় 
জানিবে সে সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । 
ভারতের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচন। করিলে দেখিবে, 

হিন্দুদের মতে! আবু কোন জাতির এত অধিক 

বিধি-শিয়ম নাই, এবং ইহার ফল জাতি- 
হিসাবে বিনাশ । কিন্তু হিন্দুদের একটি অপূর্ব 
ভাব- তাহার] ধর্ম-ব্যাপারে কখনও কোন 

মতবাদ বা গৌড়ামির স্ষ্টি করেন নাই, তাই 
ধর্মের উন্নতি হইয়াছে । নিয়ম চিরন্তন হইলে 
মুক্তি অসম্ভব, কারণ “চিরন্তন বস্ত নিয়মের 

অন্তর্গত” এ-কথ। বলিলে চিরন্তনকে সামাবদ্ধ 

করা হয় । 

ঈীশ্ববের (কান উদ্দেশ্য নাই, কারণ কোন 
উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মাহ্ষের সমান হইয়। 
যাইতেন। তাহার কোন উদ্দেশ্বের প্রয়োজন 

কি? কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি তো তাহ! 

দ্বারা বদ্ধ হইতেন। তবে তো ঈশ্বর ছাড়া 
কোন মহত্তর ভাব আছে বলিতে হয়। 

উদ্াহরণ-স্ব্ূপ ঃ গালিচা-নির্যাতা একখণ্ড 

গালিচা বয়ন করে; একটা কিছু মহত্তর ভাব 

তাহার বাহিরে ছিল (যাহ! সে গালিচায় 

ফুটাইয়া৷ তুলিয়াছে )। যে-ভাবের সহিত 
ঈশ্বর নিজেকে মিলাইয়া চলিবেন, সেই ভাবট 
কোথায়? ঠিক যেমন ঝড় বড় সম্াটগণ কখন 

বা! পুতুল লইয়। খেলা! করেন; ঈশ্বরও তেমনি 
এই প্রকৃতির সহিত খেল! করেন; এবং 

ইহাকেই আমরা বিধি বা নিয়ম বলি। আমর! 

ইহাকে নিয়ম বলি, কারণ আমর! ঘটনার যে 

শটুকু দেখিতে পাই, সেটুকু বেশ চলে। 
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সেইটুকুর মধ্যেই নিয়ম-সম্বদ্ধে আমাদের ধারণ! 
নিবদ্ধ । এ-কথা বলা মূর্খতা! যে, নিয়ম অনস্ত-- 
প্রস্তরথণ্ড চিরকাল পড়িতে থাকিবে । সকল 

যুক্তিই যদি অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়. তবে 
পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রস্তরখণ্ড পড়িয়াছিল 
কিন, দেখিবার জন্য কে বর্তমান ছিল? 

স্বুতরাং বিধি বা! নিয়ম মানুষের প্রকৃতিগত 

নয়। যেখানে আমরা আরস্ভ করি, সেখানেই 
শেষ করি- মানুষের সধ্ধন্ধে বিজ্ঞানের এ এক 

দৃঢ় ঘোষণা | প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্রমশঃ 

নিয়মের বাহিরে যাইতেছি। শেষ পর্যন্ত সমগ্র 

জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া! নিয়মের একেবারে 
বাহিরে চলিয়া যাই। ঈশ্বর ও মুক্তি হইতে 
আমর। আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং মুক্তি ও 

ঈশ্বরেই পরিসমাপ্তি হইবে । এই নিয়মগুলি 

থাকে মধ্য অবস্থায় এবং এগুলির মধ্য দিয়াই 
আমাদের যাইতে হইবে। বেদান্ত সর্বদ। 

মুক্তির বাণীই ঘোষণ| করে। বেদান্তবাদী 
নিম্বমকে বড় ভয় পায়; চিরন্তন নিয়ম তাহার 

নিকট দারুণ ভীতির বস্ত। কারণ তাহা 

হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। চিরকাল যদি 

অনন্ত নিয়য়ের অধীন থাকিতে হয়, তবে 

তৃণখণ্ড হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? 

আমর! বস্তণম্পর্কশৃন্ঠ নিয়মে বিশ্বাস করি না। 
আমর] বলি, মুক্তিই আমাদের কাম্য, এবং 

ভগবান্ই সেই মুক্তি। অন্তান্ত বস্ততে যে 

আনন্দ, এখানেও সেই আনন্দ; কিন্তু সসীম 
বস্ততে খুঁজিলে মানুষ সুখের কণামাত্র লাভ 

করে। সাধক ভগবানে যে'আনন্দ লাভ করে, 
চোর চুরি করিয়া সেই একই আনন্দ পায়; 
কিন্ত চোর ছুঃখবাশির মহিত সুখের কণামাত্র 

পায়। ভগবান্ই প্রক্কৃত স্বখ। প্রেমই ভগবান্, 

মুক্তিই ভগবান্। যাহা কিছু বন্ধন, তাহা 

ভগবান্ নয়। 

উদ্বোধন ৯ [৬৫তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্য। 

মাহষের মধ্যে পূর্ব হইতেই মুক্তি আছে, 
কিন্ত উহ! আবিষ্কার করিতে হইবে। মান্য 
তো মুক্তই, তবে প্রতি মুহূর্তে সে এ-কথা 

ভুলিয়া! যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই 
তত্ব আবিষ্ষার করার চেষ্টাই প্রত্যেকটি মান্নুষের 

সমগ্র জীবন। কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞলোকের মধ্যে 

প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ইহ! জ্ঞাতসারে আবিষ্কার 
করেন, আর অজ্ঞ লোক আবিষ্কার করে 

অজ্ঞাতসারে। অণু হইতে নক্ষত্র পর্যস্ত-- 
প্রত্যেকেই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে । 
অজ্ঞ ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলে 
_ক্ষুপা ও তৃষ্চার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
পারিলে সন্তষ্ঠ হয়। কিন্ত জ্ঞানী অন্থভব 

করেন, ভীহাকে আরও দৃঢ়তর বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইতে হইবে। তিনি রেড ইপ্ডিয়ানের 

স্বাদীন ভাবকে মোটেই স্বাধীনতা বলিয়া! মনে 

করেন না। 
ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য । 

জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান একটি 
যৌগিক ভাব। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রিত 
ভাব, এবং মুক্তিই মান্ধমের একমাত্র কাম্য । 

ইহার জন্যই মান্য চেষ্টা করিতেছে । শুধু শক্তি 
লাভ করিলেই জ্ঞান হয় না। দৃ্টাত্তস্বরূপ ঃ 

বিজ্ঞানী কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক 
তরঙ্গ প্রেরণ করিতে পারে; কিন্ত প্রকৃতি এ 

তরঙ্গাঘাত অসীম দূরত্ব অবধি প্রেরণ করিতে 

পারে। তবে আমর! প্রকৃতির মুতি প্রতিষ্। 
করিয়া তাহাকে সম্মানিত করি না কেন? 

নিয়ম আমর! চাই না, আমর! চাই নিয়ম লঙ্ঘন 

করিবার সামর্থ্য । আমরা বিদিবহিভূতি হইতে 
চাই। নিয়মের দ্বার] বদ্ধ হইলে মুৎ্পিও হইয়া 
যাইবে । তুমি নিয়মের বাহিরে গিয়াছ কিনা 
-_ প্রশ্ন তা নয়) কিন্তু আমরা নিয়মের উধ্বে 
-_-এই চিস্তার উপরেই মানবজাতির সমগ্র 
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ইতিহাস রচিত। দৃষ্টান্তত্বরূপ মনে কর, 

একজন বনে বাম করে এবং কখনও কোন 

শিক্ষা-দীক্ষা! পায় নাই। সে একটি পাথরের 

টুকরাকে নীচে পড়িতে দেখিল-_এ তো একটি 

স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু সে ভাবে, ইহা মুক্তি; 

সে মনে করে, পাথরের টুকরার আত্মা আছে; 
তাহার অন্তনিহিত ভাব মুক্তি। কিন্তু যখনই 
সে বুঝিতে পারে যে, পাথরের টুকরাটি অবশ্যই 
নীচে পড়িবে, তখন ইহাকে “ম্বভাব' বলে, 

অচেতন যন্ত্র কর্ম বলে। আমি এখন 

রাস্তায় বাহির হইতেও পারি, নাও পাবি। 

ইহাতেই মান্-হিসাবে আমার গৌরব। যদি 
আমি নিশ্চয় জানি যে, আমাকে এখন ওখানে 

যাইতেই হইবে, তখন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয় 

আমি যন্ত্রে পরিণত হই। অনস্ত শক্তি সত্তেও 

প্রকৃতি একটি মন্ত্রমাত্র; মুক্তিই সচেতন 

ঈ্াবনের উপাদান 

বেদান্ত বলেন, বনের মানুষের ধারণাই 

ঠিক; তাহার দৃষ্টি সত্য, কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল। 

দে এই প্রকৃতিকে “মুক্তি” বলিয়া! মনে করে; 
শিয়মের দ্বারা শাসিত মনে করে না। এইসব 

বিবিধ মানবিক অভিজ্ঞতার পরে আমর] এই 
প্রকার চিন্তা করিতে শিখিব, কিন্ত আরও 

দার্শনিক অর্থে । উদাহরণ-স্বর্ূপ £ আমি 

রাস্তায় বাহির হইতে চাই । ইচ্ছার প্রেরণ! 

পাইলাম, তারপর থামিয়া গেলাম; ইচ্ছা 

হওয়। ও রাস্তায় বাহির হওয়ার মধ্যে যে- 

সময়টুকু ব্যবধান, সেই লময়ে আমি সমভাবে 
কাজ করিতে থাকি। কর্মের সঙ্গতিকেই 
আমর]! নিয়ম বা বিধি বলি। আমার কর্মের 

এই সঙ্গতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, 
সেজন্থ আমার কর্মগুলিকে আমি নিয়মাধীন 
বলি না। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। 

. পীঁচ মিনিট ভ্রমণ করি? কিন্ত এ পাঁচ মিনিট 

কর্মবিধান ও মুক্তি ১৮৩ 

সমভাবে ভ্রমণের পূর্বে ইচ্ছার ক্রিয়া ছিল। 
এই ইচ্ছাই ভ্রমণের আবেগ দিয়াছিল। সুতরাং 
মান্ধষ বলে যে, সে স্বাধীন, কারণ তাহার 

সব কর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত কর! যায়; 
এবং যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সঙ্গতি বা মিল 

রহিয়াছে, অংশের বাহিরে সেই সঙ্গতি নাই। 

এই অসঙ্গতির অনুভূতির মধ্যেই মুক্তি বা 
স্বাধীনতার ভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমর! 

কেবল সঙ্গতির বৃহত্তর খণ্গুলি দেখিতে পাই; 

কিন্ত আদি ও অন্ত অবশ্যই স্বাধীন আবেগ। 
প্রথমেই মুক্তির প্রেরণ! প্রদত্ত হইয়াছিল, উহাই 
বহিয়া চলিয়াছে ; কিন্ত আমাদের কার্ষকালের 

তুলনায় প্রকৃতির কার্যকাল দীর্ঘতর । দার্শনিক 
যুক্তিদ্বারা বিশ্লেবণ করিয়া বুঝিতে পারি, 

আমর! স্বাধীন বা মুক্ত নই। তথাপি এই 
চেতন থাকিয়া যায় যে, আমি মুক্ত। এই 

চেতন কিভাবে আসে, তাহাই আমাদের 

ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ক্রমশঃ আমরা 

দেখিতে পাইব যে, আমাদের যধ্যে এই ছুইটি 

প্রেরণা আছে। আমাদের যুক্তি বলে, সব 

কার্ষেরই কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক 

প্রেরণা্ধারা আমরা আমাদের স্বাধীনত! 

ঘোষণা করিতেছি । বেদাস্তের মীমাংসা এই-- 

মুক্তি ব! স্বাধীনতা ভিতরেই আছে; আতা 

যথার্থই মুক্ত) কিন্তু জীবাত্মার কর্ম শরীর-মনের 

ভিতর দিয়া পরিক্রত হইয়া আসিতেছে; এই 

শরীর ও মন স্বাধীন বা! মুক্ত নয়। 

যখনই আমরা কোন-কিছুতে প্রতিক্রিয়! 

করি, তখনই আমর! দাস হইয়। পড়ি। কেহ 

আমার শিল্পা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের 

আকারে আমি প্রতিক্রিয়। করিলাম। এ 

ব্যক্ষি যে সামান্ঠ স্পন্দন স্ষ্টি কৰিল, তাহাতেই 
আমি ক্রীতদ্দাসে পরিণত হইলাম | অতএব 

আমাদের মুক্ত স্বভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। 



১৮৪ 

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্ত বা! অতি দুরাচার 
ব্যক্তির মধ্যে ধাহার1 মান্ুষঃ মুনি বা জন্ত 
দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, 
তাহারাই প্রঞ্ৃতজ্ঞানী। ইহজীবনেই তাহারা 
আপেক্ষিক নানা-দর্শন জয় করিয়া এই একত্ব 
বা সমদর্শনের উপর দৃ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন । 
ঈশ্বর শুদ্ধ-স্বর্ূপ, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। 
যেজ্জানী এইরূপ অহ্থভব করেনঃ তিনি তো 
জীবন্ত ঈশ্বর। এই লক্ষ্যের দিকেই আমরা 
চলিয়াছি; প্রত্যেক উপামনা-পদ্ধতিঃ মানব- 
জাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্য লাভ 

করিবারই প্রচেষ্টা । যে অর্থ চায়, সে মুক্তিরই 
চেষ্টা করিতেছে-দ্বারিদ্র্যের বন্ধন হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে । মাহবুবের 

প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ মুক্তিলাভ 
করাই তাহার অন্তনিহিত ভাব, এবং প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে সব কর্মই সেই উদ্দেশ্যের 
অভিমুখেই চলিয়াছে। যে-সকল কর্ম সেই 
উদ্দেশ্যের পথে বাধা, শুধু সেগুলি বর্জন করিতে 
হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র 
বিশ্বই উপাসন। করিতেছে; মানুষ শুধু জানে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 

না যে, যখন সে কাহাকেও অভিশাপ 
দিতেছে, তখনও সে আর একভাবে সেই এক 
ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে, কারণ যাহার! 
অভিশাপ দিতেছে, তাহারাও মুক্তির জন্ত চেষ্টা 
করিতেছে । তাহারা কখনও ভাবে না যে, 
কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়৷ করিতে গিয়৷ তাহার! 
নিজেদের ক্রীতদাস করিয়া ফেলে । আঘাতের 
বিরুদ্ধে প্রতিঘাত কর! কঠিন। 

আমর] সীমাবদ্ধ--এই বিশ্বাস বর্জন করিতে 
পারিলে এখনই আমাদের পক্ষে সব কাজ করা 
সম্ভব হইত। ইহ! শুধু ঘময়-সাপেক্ষ.। যদি 
তাই হয়, তবে শক্তি বধিত কর,* এইভাবে 
সময় সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের কথা 
স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রস্তরের গঠন-রহস্ত 
অৰগত হইয় মাত্র বারো বৎসরে উহ1 নির্মাণ 
করিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির লাগিয়াছিল 
কয়েক শত বৎসর |* 

* [1১৩ 1:2%/ 01400694017) বক্তৃতীর অনুবাদ । 

00170160 /০1:3, ৬০1৬-০, 214--19 জষ্টব্য। 

পুজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজের দেহত্যাগ 

আমরা অতি ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২২শে মার্চ রাত্রি ১২ট1 ২৫ মিনিটে 
পৃজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজ প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
দীর্ঘকাল বার্ধক্যজনিত পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন, শেষে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। 

১৯০১ খৃঃ তিনি মায়াবতীতে শ্রীরামকষ্ণ-মভ্ঘে যোগদান করেন এবং পরে বেলুড় মঠে 
আসিয়া জীবনের শেষ দ্িন পর্যন্ত অবস্থান করেন। তন্মধ্যে কিছুকাল উদ্বোধন-কার্যালয়ে 
থাকিয়! উদ্বোধন-পত্রিকার প্রথম অবস্থায় স্বামী শুদ্ধ'নন্দজীর সহকারী-রূপে তিনি পত্রিকা- 
পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। অন্য সময় কিছুকাল তিনি উদ্বোধনে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পূজা ও সেবাকার্ে নিযুক্ত ছিলেন । 

মধুরস্বভাব জ্ঞান মহারাজ ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন ; তিনি একাধারে তাহাদের বন্ধু 
উপদেষ্ট1 ও পথপ্রদর্শক ছিলেন । যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে তিনি স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারা 
সঞ্চারিত করিতেন। ইহার ফলে হাওড়! জেলার খুরুট ও ব্যাটরায় দুইটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। 

তাহার দেহত্যাগে যে স্থান শুন্ভ হইয়াছে, তাহা! সহজে পূর্ণ হইবার নয়। তিনি 
স্বামীজীর মন্ত্রশিষা ছিলেন, তাহার দেহাবসানে স্বামীজীর সর্বশেষ শিষ্বের তিরোধান হইল। 

তাহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে । 

ও শাস্তিঃ !| শাস্তিঃ!! শাস্তি: !!! 



্বামী বিবেকানন্দের জীঁবন-দর্শন 
মি 

সি পল শা ৮৯ আলা 

যে মহামানব যোগৈঙ্বর্ষের উত্তুজ শিখরে 
দাড়াইয়। ধূর্জটির স্ভায় ভারতবর্ষের অধ্যাত্ব- 

মন্দাকিনীকে নিজের শিরে ধারণ করিয়! মানব- 

কল্যাণখাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, ধাহার 

উদাত্ত কণ্ঠের বজ্রনির্ধোষ বাঞ্ঈমুতপ্রায় জাতির 
জীবনে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে, বাহার অপাবৃত 
ও উদার দৃষ্টি জাতীয় জীবনের সকল সমস্াকে 
অবেক্ষণ করিয়। তাহাদের সমাধানের উপায় 

নির্দেশ করিয়াছে, সমগ্র মানবের একত্ব ও 

সৌন্রাত্র কামন1 করিয়া যে পরমহংস-পরি- 
ব্রাজকাচার্ধ বিশ্বপরিভ্রমণের দ্বারা মানবের মগ্ন- 

চৈতগ্ককে আহ্বান করিয়াছেন আত্মার সর্ববন্ধন- 

মুক্তির পথে, সেই স্বামী বিবেকানন্দের মহিম। ও 
মাহাক্র্যের পরিমাপ করা অপভ্ভব। তাহার 

জীবন আমাদের মর্ত্যভূমিকে অতিক্রম করিয়। 
ছ্যুলোক স্পর্শ করিয়াছে। ইন্জরিয়বদ্ধদৃষ্টি মানব 

আমরা, যে জীবন ইন্দ্রিয়ের উপর্বলোকে অধ্যাত্- 

চেতনায় আস্ত, তাহা আমর] বুঝিব কেমন 

করিয়া? সমুদ্রের মতো! গভীর এবং অপার 

এই জীবন আমাদের মনে বিরাট বিশ্ব উদ্রিক্ত 
করে এবং তাহার পরিপ্লাবনে আচ্ছনন হইয়! 

আমর জাগতিক ক্ষুদ্ধ এবং বৃহতের সংজ্ঞ। 

বিশ্বত হই-মনে জাগিয়া উঠে ঘন্দনিরপেক্ষ 
ভূমার চেতনাবভাস। 

স্বামী বিবেকানন্দের মহিমাকে বুঝিবার 
আর একটি বাধা আছে-স বাধা হইতেছে 
তাহার কালাবচ্ছিন্ন রূপ। তিনি যে কালে 
এই মরজগতে প্রকাশিত ছিলেন, সেই যুগায়ত 
- পা স্পীলাশ্শীটি। শি পপ 

ডিসেম্বর॥ ১৯৬২-_স্ভাপতির অভিভাষণ। 

্ 

্ স্বামী হিরণায়ানন্দ 

রূপটুকুই তাহার যথার্থ স্বরূপ নয়। কাল- 
প্রবাহের সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের 

পুর্ণতর অভিব্যক্তি আমাদের নিকট উদ্ভাসিত 
হইতেছে । যুগচিহিত কালের উপর তাহার 
প্রথম পাদক্ষেপ মাত্র ঘটিয়াছে। উষার প্রথম 

অরুণিমা-মাত্র আমাদের নয়নগোচর । তাহার 

জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়-মাত্র আমাদের 

সম্মুখে । ইহার পরিসমাপ্তি কোথায় এবং 

কখন-কে বলিবে? শ্বামী বিবেকানন্দ নিজের 

সম্বন্ধে বলিয়ছেন যে, তিনি 'অশরীরী বাণী" । 

তাহার বাণীমুর্তিই এখন আমাদের মধ্যে কাজ 
করিতেছে । তাহার কন্বুকঞোৎসারিত 
ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে 

আমর দেখিতে পাইতেছি। তিনি বলিয়া- 

ছিলেন, “সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা আগামী 

পর্চাশৎ বৎসরে চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া! যাইবে, যদি 
তাহ। অধ্যাত্মভিত্তিক না হয়। অপর স্থানে 

তিনি বলিয়াছেন, “সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ড একটি 
আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থান করিতেছে, 

আগামীকালই উহ! বিস্ফোরিত হইতে পারে, 
ুর্ণবিচুর্ণ হইতে পারে। উহার! পৃথিবীর সকল 
স্বান অন্বেষণ করিয়াছে, কোথাও বিশ্রান্তি পায় 

নাই। সুখের পাত্র গভারভাবে পান করিয়! 
দেখিয়াছে যে, সব কিছুই বৃথ|।, 

আজ আণবিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাসম্থষ্ধে কোন সন্দেহ থাকে 

না। জড়শক্তিতে বিশ্বাী যুযুৎস্গ পাশ্চাত্য 
জাতিসমূহ আজ বিরাট ধ্বংস-সম্ভাবনার 

নিখিল ভারত বঙ্গাহিত্য সম্মেলনের গোরথপুর অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্ষপূরতি অনুষ্ঠান-দিবসে ২৮শে 
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সম্মুখীন । অতীতকালের কোন সময়েই পৃথিবী 

সামগ্রিক প্রলয়ের এত বেণী সন্্িকট হয় নাই। 
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0059:98 গ্রন্থে ্রন্থকত্রী লিখিয়াছেন, “এবং 

আমি ইহা! বিশ্বস্তস্থত্রে জানিয়াছি যে, একসময়ে 

স্বামীত্ী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন 

যে, যখন ব্রিটিশরা! ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া 
যাইবে তখন চীনাদের দ্বার ভারতবিজয়ের 

প্রচেষ্টারূপ একটি মহাবিপদ উপস্থিত হইবে ।' 

আজ ১৯৬২ খৃঃ চীন-ভারতের যে সংগ্রাম আবস্ত 

হইয়াছে, তাহা হইতে আমর| ইহাই বুঝিতে 
পারি-স্বামীজীর দিব্যদৃত্টি কিভাবে ভবিষ্যৎ 

ঘটন] নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আজ 

রাজনৈতিক মতবাদের অন্তরালে অন্ত সবকিছুই 
চাপা পড়িয়া )যাইতেছে বলিয়াই স্বামীজীর 
বাণীকে আমরা অস্বীকার করিতেছি এবং 
আমাদের জাতীয় জীবন সমস্তাসঙ্কুল ও 

সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া! পড়িতেছে। আমর! পথ 
খুঁজিয়। পাইতেছি ন1। মহাপুরুষের জীবন ও 

বাণী সিদ্ধমন্ত্রেরে মতো।। নিয়মিত জপ ও 

পুরশ্চরণের মধ্য দিয়াই উহাকে জাগরিত কর! 

মভ্ভব-_-নতুবা উহা নিরর্থক হইয়া যায়। 

আমাদের জীবনকে তপস্তাপৃত করিয়া স্বামী 
বিবেকানন্দের মহাজীবন ও বাণী-গ্রহণের 

উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই 
গ্রহণের মধ্য দিয়াই নবীন ভারত এবং নুতন 
জগৎ গড়িয়া উঠিবে। ভারতের সম্মুখে বিপদ 

আছে, কিন্ত ভয় নাই। স্বামী বিবেকানন্ব 

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, 

"সুদীর্ঘ রজনী যেন অপহৃত হইতেছে, পরিশেষে 

মহাবিপদের অবসান যেন ঘটিতেছে, আপাত- 

প্রতীয়মান শবের যেন প্রাণস্ার হইতেছে এবং 

 ষে অতীতের ঘনাঞ্ককারে ইতিহাস, এমন কি 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ-_-$র্থ সংখ্যা 

কিংবদস্তীও .দৃ্টিনিক্ষেপ করিতে অক্ষম, সেখান 

হইতে অশীম জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের হিমালয়ের 

শৃঙ্গ হইতে শূঙ্গান্তরে প্রতিধবনিত হুইয়া__যে 
হিমালয় আমাদের জন্মস্ূমি ভারতবর্ষ --একটি 

বাণী আমাদিগের নিকট আসিতেছে, শান্ত, 

অবিচল অথচ ব্যঞ্জনায় অভ্রান্ত এবং যতই দিন 

যাইতেছে, সেই বাণী আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছে 
_দেখ, নিদ্রাগত জাগিতেছে। হিমালয় 

হইতে প্রবহমান বায়ুর স্তায় ইহা মৃতপ্রায় অস্থি 
ও পেশীতে প্রাণাধান করিতেছে এবং কেবলমাত্র 

অন্ধই দেখিতে পায় না, কিংব। দুর্মতি যে সে 

দেখিবে না যে, আমাদের মাতৃভূমি তাহার 

গভীর সুদীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগিয়! উঠিতেছেন। 
আর কেহ তাহাকে বাধা দিতে সক্ষম নয়। আর 

তিনি নিদ্রা যাইবেন না, কোন বাহিরের শক্তি 

তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, কেননা! 

এই বিরাট দেবতা জাগিয়া৷ উঠিতেছেন।' 
স্বামী বিবেকানন্দের এই দিব্যদর্শন আমাদের 
সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে দৃঢ়প্রত্যয়ান্বিত করিয়া 

তুদুক। 
কিন্ত স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীমূতিকে 

বুঝিতে হইলে তাহার জীবনের গতি ও 

প্রকৃতিকেও বুঝিতে হইবে। যে জীবনবৃস্তের 
আলম্বনে এই বাণীমঞ্জরী বিকশিত হহয়াছিল, 
সেই জীবনকে ন1 জানিলে বাণীর স্বরূপ-নির্ণয় 

সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের এই 

স্বর্ূপের কথাই ভগিনী নিবেদিতা একস্থানে 

অতি অনবগ্ধ-ভাবে বলিয়াছেন, “আমর1 এমন 

এক প্রেম দেখিয়াছি, যাহ] দ্ীনতম এবং অজ্ঞ- 

তমের সহিত এক হইয়া! যাইত) তাহার চক্ষু 
দিয়! মুহূর্তের জন্যও জগৎ দেখিয়া মনে হইত; 

সমালোচনার কিছু নাই) আমরা মশীষার 
অপরিমেয় ভাববৈচিত্র্য দেখিয়া হাসিতাম, 
আমরা বীরত্বের অগ্নিতে নিজেদের উদ্দীপিত 
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করিতাম এবং দেবশিশুর প্রবোধনের সময় যেন 

আমর! উপস্থিত থাকিতাম। আরেক স্বানে 

তিনি লিখিয়াছেন, “যে দীনতার কাছে সকল 

দৈন্ত দূরীভূত হয়, যে ত্যাগ অত্যাচারীর প্রতি 
প্রচণ্ড ধিকারে এবং উৎপীড়িতের জন্য অসীম 

করুণায় আত্মবলিদানে উন্মুখ, যে প্রেম তীব্র 

উৎপীড়ন এবং মৃত্যুর আসন্ন পদসঞ্চারকেও 
আশিস-বচনে সম্বাগত-সম্ভাষণ করে--সে 

দীনতা, সে ত্যাগ, সে প্রেম আমর! প্রত্যক্ষ 

করিয়াছি ।' ভগিনী নিবেদিতার উপযুক্ত 
উদ্ধতিগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত 

আচরণের মধ্য দিয়া প্রেম ও পৌরুষের যুগ্ম- 
প্রকাশ। সর্বপ্রকার হীনতার ও ক্ষুদ্রতার 
উধের্ব তাহার জীবন “ম্বে মহিগ্নিঃ বিরাজিত 

ছিল। মনীষী রোম রোলাও তাহার সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, “পৃথিবীর যুগব্যাপী দুখ-যস্ত্রণা 
তাহার চারিদিকে ক্ষুধিত সামুদ্রিক পক্ষীর 

মতো! অহরহ ভান! ঝাপটাইয়া বেড়াইত। 
দুর্বলতার নহে--শক্তির আবেগ তাহার সিংহ- 

হদয়ের মধ্যে উদ্বেল হইত। তিনি ছিলেন 

মূ্তিমান্ শক্তি) কর্মই ছিল মান্থষের কাছে 
তাহার বাণী। বীঠোফেনের মতো তাহার 

কাছেও সকল সদৃগুণের মূল ছিল কর্ষ। 
নিষ্ষিয়তাই প্রাচ্যের স্বন্বে গরুভার হইয়া 

চাপিয়া বসিয়াছিল। নিক্কিয়তার প্রতি তাহার 

ছিল প্রচণ্ড ঘ্বণা।' 

স্বামী বিবেকানন্দের এই যে প্রেম ও 
পৌরুষ, ইহার উৎস কোথায় ইহ! জানিতে 

হইলে আমাদিগকে তাহার ভাবজীবন-গঠনের 

ইতিহাসের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইবে। 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তিনটি তত্বের 
ত্রিবেশী-সঙ্গম ঘটিয়াছিল। প্রথম তত্ব -শান্ত্। 

ভারতীয় শাস্ত্রপাঠে তিনি দেখিয়াছিলেন, 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন ১৮৭ 

যে অনুভূতির কথ! শাস্ত্রে উল্লিখিত, তাহ! 
আকশ্মিকভাবে খধিদের জীবনে আসে নাই। 
উহার পশ্চাতে ছিল সত্যনিধরণের জন্য 

বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী মনোবৃত্তি। যদি 
তাহাই হয়, তবে শাস্ত্-প্রবেদিত সত্যসমূহের 
প্রমাণীকরণের প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ 

সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন তাহার গুরুর মধ্যে । 

এই মহাজীবনে তিনি দেখিয়াছিলেন, সেই 
সকল সত্যের প্রকাশ-_যাহ! শাস্ত্রে অস্ফুট বা 
অক্ষুটভাবে প্রকাশিত। এই জীবনে তিনি, 
দেখিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিৰেকে 
সমাধি দ্বারাই অবিরত জ্ঞান আহত হইতেছে । 
প্রত্যেক দণ্ডে মনের বহুত্ব হইতে একত্বে গৃতি 
তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এই জীবনে। 

প্রত্যেক মুহূর্তে এই জীবনে তিনি অতিমানস- 

ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত বোধির প্রকাশ দর্শন 

করিয়াছিলেন। যিনি ছিলেন সকল শাস্ত্রের 

জীবস্ত বিগ্রহ, তিনি নিজে কিন্ত কোন পুস্তক 
পাঠ করেন নাই। এই জীবনের দীপ হইতে 
স্বামী বিবেকানন্দ তাহার জীবনদীপের শিখা 

জালাইয়া লইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে 
স্বামী বিবেকানন্দও প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন 
আত্মোপলব্ধির চির-অতন্দ্রিত মহিমায় । 

কিন্ত এই অপরোক্ষান্থভূতির প্রসাদমাধূর্যও 
তাহার জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনে পর্যাপ্ত ছিল ন]। 

সমগ্র ভারতভূৃখণ্ডের উপর দিয়া তিনি পদব্রজে 

ভ্রমণ করিয়াছিলেন । এই ভ্রমণের মধ্য দিয়া 

তিনি দেশের অস্তরাত্রার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। 

তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ 

কেবল ভৌগোলিক লীমাবদ্ধ ভূমিমাত্র নয়, 
ভারতবর্ষ একটি অধ্যাত্মজীবনসমৃদ্ধ প্রাণের 

স্পন্দন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, 

সর্বাবগাহী সমগ্রতার মধ্যে ভারতবর্ষ অনস্ত- 

কাল ধরিয়া তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা 
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করিতেছে, যাহার সংক্ষিগুসার তাছার গুরুর 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই তত্ব্রয়ের 

মিশ্রণ ত্রিবেণীসঙ্গমের স্ষ্টি করিয়াছে, যাহার 
পুণ্যতরঙ্গ “সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছৃসিত 

করিয়.. মুক্তি-মুখে লইয়া যাইবে ।' কিংব! 
ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় “এইগুলি হইতেই 
তিনি উপাদান পাইয়াছেন, যাহ! দিয়া তিনি 

পৃথিবীর জন্ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার 
অধ্যাত্মবদান্ততার সর্বরোগহর মহৌষধি। 
এইগুলি হইতেছে সেই শিখাত্রয়--একটি 

দীপাধারে প্রজলিত--যাহ। ভারতবর্ষ তাহার 

হস্ত দ্িয়। জালাইয়৷ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 

নিজসন্তানের ও সমগ্র বিশ্বের পথনির্দেশের 
1 ] 

স্বামী বিবেকানন্দকে বলা হয় “স্বদেশ- 

প্রেমিক সন্ন্যাসী-জাতীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত- 

সার।' ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলা হয় যে, 
তাহার প্রগাঢ় ভালবাসার পাত্রী ছিলেন 

তাহার জন্মভূমি |” কিন্ত কেবলমাত্র স্বাজাত্য- 

বোধই তাহার স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি ছিল ন1। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি ভারতবর্ষকে 
দেখিয়াছিলেন আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত বিগ্রহ- 

রূপে । তাই সমগ্র বিশ্বের উজ্জীবনের জন্যই 
ভারতবর্ষের উন্নতির প্রয়োজন ! ভারতবর্ষ 

যে মৃতসঞ্জীবনীর অধিকারী, একমাত্র তাহাতেই 

মরণোন্ুখ বিশ্বের কল্যাণ আহিত। তাই 
তিনি বলিয়াছেন, “ভারত কি মরিবে? 

তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব হইতে আধ্যাত্মিকতা 
বিলুপ্ত হইবে, সকল নৈতিক উৎকর্ষ লোপ 

পাইবে, ধর্মের প্রতি সকল মধুর সহ্ধদয়তা পূর্ণ 
বহযোগিত। নির্বাপিত হইবে, সকল আদর্শবাদ 

বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহার স্বানে রাজত্ব 
করিবে স্ত্রী' ও পুরুষদেবতারধূপে কাম ও 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্য। 

ভোগপরায়ণতা। এবং অর্থ হইবে তাহাদের 
পুরোহিত) প্রবঞ্চনা, বলপ্রয়োগ এবং 

প্রতিযোগিতা হইবে উহাদের উৎসব এবং 

মানবাত্বা হইবে উহাদের বলি। এইকবুপ 

কখনই ঘটিতে পারে না|” তিনি বলিয়াছেন, 

সত্যই আমার ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্ব আমার 

দেশ।' তিনি আরও বলিয়াছেন, “আমি 

আমার জীবনের উদ্দেশ্য জানি এবং আমার 

সম্বন্ধে বাদাহ্বাদের প্রয়োজন নাই। আমি 

যতট1 ভারতবর্ষের, ততট] বিশ্বের- এ-বিষয়ে 

ছলনার প্রয়োজন নাই । কোন দেশের আমার 

উপর কোন বিশেষ অধিকার নাই। আমি 

কি কোন জাতিৰিশেষের ক্রীতদাস ?' কিন্ত 

স্বামীজী জানিতেন যে, 'জিড়শক্তির প্রকাশের 

কেন্দ্র ইওরোপ আগামী পঞ্চাশৎ বৎসরে 

ধুলিরাশিতে চুণিত হইবে, যদি সে তাহার 

স্থান-পরিবর্তনে মন ন1 দেয়, তাহার অবস্থিতি 

হইতে সরিয়া ন। যায় এবং আধ্যাত্িকতাকে 
জীবনের ভিত্তিক্ূপে গ্রহণ না করে। এবং 

যাহ! ইওরোপকে রক্ষা করিবে, তাহ! হইতেছে 
ওপনিষদিক ধর্ম ।' সেইজন্তই তিনি উদ্াত্বরবে 

আহ্বান করিয়াছেন, “উঠ ভারত, সমগ্র বিশ্বকে 

আধ্যাত্বিকতার দ্বার জয় কর । 

সমগ্র বিশ্বের রক্ষার জন্যই ভারতের 
পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন। এই পুনরুজ্জীবন 
আসিবে কোন্ পথে? স্বামী বিবেকানন্দ 

বলিয়াছেন £ আমি দেখিতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির 

যেমন, প্রত্যেক জাতিরও তেমনি এক বিশেষ 

জীবনোদেশ্ন থাকে । উহাই তাহার জীবনের 

কেন্ত্রশ্বরূপ। 
£*%ঞ্ভারতের ধর্মজীবনই জাতীয় জীবনের 

কেন্্রত্ব্ূপ, উহাই যেন জাতীয়জীবনরূপ 

সঙ্গীতের প্রধান স্বর। যদ্দি কোন জাতি, 
তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি, শত শত 
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শতাব্দী ধরিয়া উহার যে দিকে বিশেষ গতি 

হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা 

করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তৰে 

তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে । স্থৃতরাং যদি 
তোমর1 ধর্মকে কেন্ত্র না করিয়া, ধর্মকেই 

জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়! 

রাজনীতি, সমাজনীতি ৰ1 অপর কিছুকে উহার 

স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, 
তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্তড হইবে। 

যাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্ত তোমার্দিগকে 

তোমাদের জীবনীশক্তিস্বরূপ ধর্মের মধ্য দিয়] 

মকল কার্য করিতে হইবে ।' 
স্থৃতরাং ভারতের প্রথম প্রয়োজন ধর্মের 

অভ্যু্থান। এই জন্তই ভগবান্ শ্রীরামকঞ্জের 

আবির্ভাব। তাহার জীবনের আলোকে 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত- 

সমূহের সমন্বয় সাধন করিলেন। ভগবান্ 

শ্রীকৃষ্ণের পর ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই 

প্রথম যুগে যুগে যুগপ্রয়োজনে প্রচারিত 

মতসমূহের সঙ্গতিবিধান করিলেন একটি 
বিরাট মনীষা । হিন্দুধমে ইহারই প্রয়োজন 

ছিল। বহুশাখ, বিচ্ছিন্ন, পরম্পরবিরোধী ও 

সন্বীর্ঘৃষ্টি হিন্দুধর্মের এই নবরূপায়ণ ভিন্ন 
সর্বজনীনতাঁলাভের কোন উপায় ছিল না। 

আর এই সর্বজনীনতা-ব্যতিরেকে হিচ্দুর্মকে 
জাতীয়জীবনের এক্যসম্পাদনে প্রয়োগ করা 

সম্ভব ছিল না। 

যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ লোকাচারকে 

অস্বীকার করিয়া সমুদ্রপার হইয়া চিকাগো! 
ধর্মমহাসভার মঞ্চে পদার্পণ করিলেন, সেদিন 

ভারতের ইতিহাসেও নব অধ্যায়ের স্ৃচন] 

হইল। যে হিন্দুধর্ম ছিল বহিঃসংস্পর্শব্যাবর্তক, 
তাহাকে তিনি গতিশীল করিলেন । ভগীরথের 

টায় ভারতের অধ্যাত্ব-জাহ্বীকে শঙ্খরবে 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন ১৮৯ 

আহ্বান করিয়! মৃতপ্রায় যানৰবংশের উদ্ধারের 

আয়োজন তিনি করিলেন । একটি ভাববিপ্লবও 

সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হইল। মুমুর্ একটি 
জাতিও হিন্দুধর্মের জয়ধবনিতে আত্মস্ষিৎ ও 

শ্রদ্ধা ফিরিয়া পাইল। এই ভাববিপ্রবের 
পটভূমিতেই ভারতে উত্তরকালীন রাষ্ট্রবিপ্রব 
এবং সমাজবিপ্লবের মূল উৎ্ম নিহিত | 

স্বামী বিবেকানন্দ সর্বধর্মমতের সমন্বয় 

করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি অদ্বৈতমতকেই 
চরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । শঙ্করাচার্য 

বলিয়াছেন, এই তত্ব বিশিষ্ট অধিকারীর জন্ত । 
স্বামীজী ইহা! সকলের জন্য বলিয়াছেন । 

শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈতকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির 

উত্তঙ্গ শিখরে চিরতুহিনাবৃত না রাখিয়া তাহার 

হৃদয়ের প্রেমের উত্তাপে উহাকে গলাইয়। উহার 
সঞ্জীবনীধারা সমাজদেছে প্রবাহিত করিয়া 

দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শত শত শতাব্দী 

ধরিয়া লোককে মানবের হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদ- 

সমূহ শিখানে! হইয়াছে; তাহাদিগকে শিখানে! 
হইয়াছে _তাহার1 কিছুই নহে। সমগ্র জগতের 
সর্বসাধারণকে চিরকাল বল! হইয়াছে-তোমর! 

মাহৃষ নও। **তাহারিগকে কখন আত্মতত্ব 

শুনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার! এক্ষণে 

আত্মতত্ব শ্রবণ করুক--তাহার1 জাহৃক যে, 

তাহাদের মধ্যে অতি নিম্নত ব্যক্তির ভিতর 

পর্যন্ত আত্মা রহিয়াছেন_ীহার জন্ম নাই, মৃত্যু 
নাই, ধাহাকে তরবারি ছেদন করিতে পাবে 
ন1, বায়ু শুফ করিতে পারে না, যিনি অবিনাশী, 

অনার্দি, অনস্ত, শুদ্বস্বরূপ, সর্বশক্তিমান ও 

সর্বব্যাপী ।" অপর স্থানে বলিতেছেন, “উপনিষদ্ 

বলিতেছেন, হে মানব, তেজন্বী হও, দুর্বলতা 

পরিত্যাগ কর ! মানব কাতর-ভাবে জিজ্ঞাস! 

করে, মানবের কি দুর্বলতা নাই? উপনিষদ 

বলেন, আছে বটে, কিন্ত অধিকতর দুর্বলতা 
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দ্বারা কি এই ছূর্বলতা দূর হইবে? পাপের 
দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? ময়ল! দিয়! কি 
ময়লা দূর হইবে? উপনিষদূ বলিতেছেন, হে 
মানব তেজন্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া 
দাড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের 

সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই “অভীঃ'_- 

ভয়শূন্ত এই শব্ধ বার বার ব্যবহৃত হুইয়াছে-_ 
আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 

অভীঃ-_ভয়্শৃন্ত এই বিশেষণ প্রযৃক্ত হয় 
নাই।, 

এই তত্ব সমাজক্ষেত্রে প্রচারিত হইলে কি 

হইবে? স্বামীজী বলিতেছেন, “মৎস্যজীবী যদি 
আপনাকে আত্মা বলিয়! চিন্তা করে, তবে সে 

একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে? বিছ্যার্থী যদি 
আপনাকে আত্ম! বলিয়! চিন্তা করে, তবে মে 

একজন শ্রেষ্ঠ বি্যার্থী হইবে । উকিল যদি 
আপনাকে আত্ম! বলিয়া চিস্তা করে, তবে সে 

একজন ভাল উকিল হইবে ।” 
এবং এই উপনিষদ্-প্রবেদিত আত্মতত্বের 

উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমব1 সমগ্র মানব- 

জাতিকে ভালবাসিতে পারিব। অদ্বৈতবাদের 

উপর ভিত্তি করিয়াই নৈতিকতার যথার্থ ব্যাখ্যা 

পাওয়া যায়। যে একত্ব একমাত্র পারমাথিক 
তত্ব, তাহার ব্যাবহারিক প্রকাশ কেবলমাত্র 

প্রেমে। উপনিষদ এই কথাই বলিতেছেন £ 

যস্ত সর্বাণি ভূতান্াত্মস্তেবান্থপশ্তি | 
সর্বভূতেষু চাস্বানং ততে। ন বিজুগুগ্সতে ॥ 

এই কথাই স্বামীজীও বলিতেছেন _ 
€] 080006 18968, [ 09,0006 91000 

01596111000 0719১ 1 090 100 109, 

সুতরাং এই তত্বকে জীবনে বরণ করিয়া লইলে 
আমর] শৌর্ষে, বীর্ষে, প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইব। 
সুতরাং এই আত্মতত্বই সকলকে প্রতিনিয়ত 

শুনাইতে হইবে। 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ধ,-৪র্ঘ সংখ্যা 

এই আত্মতত্বকে ভিত্তি করিয়াই তিনি 

সমাজদেহে ভোগাধিকার-তারতম্যের নিরাকরণ 

করিতে বলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, 

“সমাজে বাহাকে সয়াজনীতি বা 0০116109 বলে, 

তাহা কেবল এই ভোগতারতম্যসমুখিত 

অধিকারপ্রাপ্ত ও অধিকার-নিরাকৃত জাতি- 

সমূহের সংগ্রামের নাম। এই অধিকার- 

তারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়। ভারতবর্ষ 

গতপ্রাণপ্রায় পতিত হইয়াছে। অতএব 

বাহ্বজাতির সহিত সাম্যস্বাপন অতিদুরের কথা, 

যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্যস্বাপন করিতে 

ন1 পারিবে, ততদিন তাহার পুনর্জীবনীশক্তি- 
লাভের আশ! নাই। অর্থাৎ সার কথা] এই যে, 

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ার্দি জাতিবিভাগ কোন দোষের 

নহে, কিন্তু ভোগাধিকার-তারতম্যই মহ! 

অনর্থের কারণ হইয়া উঠিতেছে। অতএব 

আমাদের উদ্দেশ্য জাতিবিভাগ নষ্ট কর! নহে; 

কিন্ত ভোগাধিকারের সাম্যসাধনই আমাদের 

উদ্দেক্ঠ। আচগ্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, 

মোক্ষের অধিকার-সহায়ত1 হয়, তাহার সাধন 

করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।" 

এইভাবে পৌরুষে ও প্রেমে, একত্বে এবং 
স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় নূতন ভারত গড়িয়! তুলিতে 
হইবে। এই নূতন ভারতকে তিনি ডাক 
দিয়াছেন £ 

'জাগেো! আরও একবার ! 

মৃত্যু নহে_এ যে নিদ্রা তব, 

জাগরণে পুন সঞ্চারিতে 

নবীন জীবন, আরে! উচ্চ 

লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে 

বিরাম, পঙ্কজ-আখিযুগে । 

হে সত্য! তোমার তরে হের 

প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন: 

--তবৰ মৃত্যু নাহি কদাচন। 
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হও পুন অগ্রসর, 

তব সেই ধীর পদক্ষেপে 

নাহি যাহে হরে শাস্তি তার 

নিরুদ্বেগে পথিপার্ে স্থিত 

দীনহীন ধূলিকণিকার ? 

শক্তিমান্, তবু মতি স্থির 
আনন্দমমগন, মুক্ত; বীর ; 

হে সুপ্তিনাশন, চিরাগ্রণি ! 

ব্যক্ত কর তৰ বজ্ববাণী।” 

আজ ভারতের দুর্দিনে যুদ্ধের ভয়াল 
সম্ভাবনামপ্ন ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া! স্বামীজীর 

এই দ্রিব্যবাণী আমাদের প্রাণে সাহস সঞ্চারিত 

করিবে । স্বামীজী আমাদিগকে বলিয়াছেন, 

গৃহস্থের ধর্ম প্রতিবিধানের | আমর! তাহা 

গ্রাহ করি নাই বলিয়াই আজ চীন-যুদ্ধে 

আমাদের ছুর্গতি হইয়াছে । কিন্ত আমর! যদি 
সাহস অবলথন করি, আত্মার শক্তিতে জাগিয় 

উঠি, তবে সমস্ত বিপদ্ৃজালই ছিন্ন হইয়া 

যাইবে। ভারতবর্ষ চিরন্তন, ভারতবর্ষ মৃত্যুঞ্জয় । 
স্বামীজী বলিতেছেন, “এই সেই ভারত, যাহা! 

শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক 
আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় 

সহিয়াও অক্ষু্ন আছে। এই সেই ভূমি, যাহ! 

শিজ অবিনাণী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত 
অপেক্ষা! দৃঢভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের 

শাস্ত্রোপদি& আত্মা যেমন অনাদি, অনস্ত ও 

অমৃতস্বন্ূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও 

তদ্রপ। আর আমর! এই দেশের সন্তান ।' 

আমর! স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী 

সথন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা] করিলাম । তাহার 

প্রতিভা বহুমুখী--স্ুতরাং একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র 
পরিসরে তাহার বিশদ আলোচন] সম্ভব নয়। 

বানী বিবেকানঙ্গের জীবন-র্শন ১৯১ 

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, সেবাধর্মী বিবেকানন্দ; 
সাহিত্যিক বিবেকানন্দ” জ্ঞানী খিবেকানন্দ, 

কর্ধী বিবেকানন্দ, ভক্ত বিবেকানন্দ, যোগী 
বিবেকানন্দ, দার্শনিক বিবেকানন্দ-_ প্রভৃতি 

বিভিন্নক্ূপে তাহার অন্বন্ধে আলোচন। করা 

যাইতে পারে । আমি কেবলমাত্র তাহার 
জীবনের মুলস্ত্রটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় 
করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্ত 
তাহাতেও সফলতার স্পর্ধা মনে জাগে না। 
তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই 
শিবমহিম়ংস্তোত্রের নিয়লিখিত শ্নৌোকটি মনে 
পড়ে £ 

“অসিতগিবিসমং স্তাৎ কজ্জলং সিম্ধুপাত্রে। 

স্বরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুবা ॥ 
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদ1 সর্বকালম্। 

তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥' 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তি 
উপলক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র যে উৎসবাহষ্ঠানের 
আয়োজন হইতেছে, তাহাতে তাহার বাণী- 
মৃতির আবাহন আমরা করিতেছি । অযোঘ 
সেই বজ্রবাণী আমাদের টতন্ত সম্পাদন 
করিবে । মসিয়ে রোম। রোল” তাহার বাণী 

সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “তাহার কথাগুলি ছিল 

সংগীতের মতো) বীঠোফেনের মতো] ছিল 

সেগুলির বাক্যাংশের বিশ্তাস এবং হাগ্ডেলের 

মিলিত সংগীতের মতে। ছিল সেগুলির প্রাণ- 

মাতানে! ছন্দ । তাহার এই সকল কথা ত্রিশ 

বৎসর পূর্বের লেখা বইগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত 
আছে। কিন্ত তবুও শরীরে তড়িৎসস্পর্শাহ্ছভব 
না করিয়া আমি এগুলি স্পর্শ করিতে পারি 

না।' স্বামীজীর বাণীর মন্ত্রশক্তি আমাদিগকে 

শ্রেয়ের পথে, খতের পথে নিয়ন্ত্রিত করুক। 



£ 

মুক্তি দাও $ ভক্তি দাও 
শ্রীভবতোষ শতপথী 

মুক্তি দাও £ আমি চেয়েছি ববার-- 

ভক্তি দাও বলে-_কেঁদেছি কতো! ! 

যখন অসহায়, আধার চারিধার__ 

পতিত এ জীবন ঃ বেদনাহত ! 

তেমন মুক্তি তো চাইনি কোন দিন__ 

যেখানে নিগীড়িত মানব-প্রাণ ! 

তেমন ভক্তি তো! কপট প্রাণহীন ! 

অযথ। আত্মার _অসম্মান ! 

দলিত হৃদয়ের ব্যথিত দাবী নিয়ে 

বলিনি কোন দ্রিন- ভিক্ষা দাও ! 

স্বাগত স্থ্যের সতেজ বরাভয়ে 

বলেছি গুরুদেব ! দীক্ষা দাও! 

জলেছি মনে মনে £ জেলেছি দীপশ্রিখা” 

দুখের পৃজারতি করেছি শেষ! 

কখন কাছে এসে বসেছ চির সখা ! 

সরল সাত্বন! হরমাবেশ ! 

মাটির মাহৃষের কাতর হাহাকারে 

স্বর্গে সচকিত 'দরব সমাজ ! 

নিত্য নব নৰ কঠোর অৰিচাবে 

তুমিও মনে মনে পেয়েছ লাজ !! 

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা 
শ্রীশশধর মুখোপাধ্যায় 

এখন রয়েছে বাকী - 

জীবনের বেশ কিছুদিন, 

এরই মাঝে এত ভার, 

এত বোঝা কেন মনে হয়! 

অতি ক্ষুদ্র তবু হায় পারিন1 বহিতে _ 

কি করিল এত জ্ঞান শুধু প্রশ্ন রয়। 
আমি যারে শ্রন্ধী করি বসালাম অন্তরে আমার, 

জীবন-সন্ধ্যায় তার কোন সাড়। নাই-_ 
নীরব নিথর ; 

শুধু প্লানমুখে চেয়ে থাকে মুখ পানে মোর, 
অট্রহাসে হাসে শুধু নিয়তি আমার । 

চঞ্চল জ্ঞানেরে আমি অচঞ্চল ভাৰি 

যত্ব করি রাখিলাম মনোমাঝে মোর, 

আশ! ছিল মনে মনে, তাহারে আশ্রয় করি 

কাটাইৰ জীবনের শেষ দিনগুলি ; 

কিন্ত হায়! 

প্রজ্ঞার অভাবে জ্ঞান হ'য়ে গেছে ম্লান, 

দৈবের সম্পদ সে যে দেবতার দান। 



স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা 
মা শ্রীদেবব্রত চৌধুরী 

'অনদেশের রাশি রাশি আবর্জনার গ্ায় 

পরিত্যক্ত ছুঃখী গরিব আমেরিকায় স্থান পায়, 

আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার যেরুদণ্ড। 

বড় মানুষ, পণ্ডিত, ধনী এরা শুনলে বা ন! 

শুনলে, বুঝলে বা! না বুঝলে; তোমাদের গালি 

দিলে ব! প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না, 

এর! হচ্ছেন শোভা-মাত্র, দেশের বাহার। 

কোটি কোটি গরিব, নীচ যারা, তারাই হচ্ছে 

প্রাণ। সংখ্যায় আগে যায় না, ধর্ম বা 

দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়মনোবাক্যে 

যদ্দি এক হয়ঃ এক মুষ্টি লোক পৃথিবী উলটে 

দিতে পারে-বাধা যত হবে, ততই ভাল। 

বাধা না হ'লে কি নদীর বেগ হয়?" 

_-এই বিদ্্যদৃগর্ভ বাণী স্বামী বিবেকানন্দের । 

আমেরিক। থেকে প্রেরিত এক পত্রে তিনি 

জনৈক অন্থগামীর নিকই এই কথা লিখেছিলেন । 

প্রতীচ্য খণ্ডে আমেরিকায় তিনি কেন হিন্দুধর্ম 

প্রচার করতে গিয়েছিলেন । জনৈক জিজ্ঞান্র 

প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন £ আমার 

ইচ্ছা হয়েছিল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের। অপরাপর 
জাতির সঙ্গে না মেশাই আমার মতে-+ 

আমাদের জাতীয় অবনতির মুল কারণ-- 
অবনতির একমাত্র কারণ। প্রতীচ্যের সঙ্গে 

আমর! কথনও পরম্পরের ভাবের তুলনামূলক 

আলোচনা করার সুযোগ পাইনি। আমর] 
হয়ে গিয়েছিলাম কৃপমণ্ডুক )' 

তারপরে বলেছেন £ “ইওরোপের কাছ 
থেকে ভারতকে শিখতে হবে বহিঃপ্রকৃতি- 

জয়। আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে 
শিখতে হবে অন্তঃপ্রকৃতি-জয়। তাহ'লে 

১. 

হিন্দু বা ইওরোগীয় ব'লে কিছু থাঁকবে ন1। 
উভয়-প্রকৃতিজয়ী এক আঘর্শ মনুষ্য-সমাজ 
গঠিত হবে। আমরা যহয্ত্ের একদিক, 
ওরা আর একদিক বিকাশ কল্ছে। এই 
ছুইটিরই মিলন দরকার |, 

এ প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছিলেন £ 

'আমাদের দেশে মোক্ষলাভের প্রাধান্তঃ 

পাশ্চাত্যে ধর্মের। ধর্ম কি1য! ইহলোক 

বা পরলোকে স্ুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম 

হচ্ছে ক্রিয়ামূলক, ধর্ম মাহ্থষকে দিনরাত সুখ 

ধোজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে। মোক্ষ কি? 

_্যা শেখায় ইহলোকের সুখ গোলামি, 

পরলোকেরও তাই ।'** 

“অতএব মুক্ত হ'তে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের 

বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হ'লে চলবে ন। 
বৌদ্ধদের পর থেকে ধর্মটা একেবারে অনাৃত 

হ'ল, খালি মোক্ষলাভই প্রধান হ'ল। যদি 

দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষমার্গ অন্থশীলন করে, সে 

তো! ভালই, কিন্ত তা হয় না ভোগনা 

হ'লে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ কর, 

তবে ত্যাগ হবে।-গৃহস্থই নয়, আবার 

মোক্ষ। , 

প্রচ্য যেমন পাশ্চাত্যের, তেমনি পাশ্চাত্যও 

প্রাচ্যের অন্থপুরক। ম্বামী বিবেকানন্দ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিশ্বমানবকে 

এই অভাব পরিপৃরণে -এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় 
উদ্বদ্ধ করেন শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে | 
প্রচণ্ড শিল্প-বিপ্লবের গতি-বেগে বিপুল সমৃদ্ধি- 

শালী এই নূতন রাষ্্রটি তখন অধিকতর সম্পদ্- 
আহরণে মন্ত-_বিশ্বের বহুজন সেই রাষ্ট্রটিকে 



১৪৯৪ 

জড়বাদী বলে অভিহিত করেছেন। 

আমেরিকার এই বিভ্রান্তিকর জড়বাদী ভূমিকা 
সর্বঞন-বিদ্িত হলেও তিনি বললেন £ “নানা 

দুর দেশ থেকে বু মাহ্ষ এখানে বহু 

পরিকল্পনা! ভাব ও আদর্শ প্রচার করবার 
উদ্দেশে সবেত হয়েছে এবং আমেরিকাই 
একমাত্র স্থান, যেখানে সব কিছুর সাফল্যের 

সম্ভাবনা আছে ।? 

এর পরেই আবার এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ 

ধু আমেরিকার বাতাসেই এমন একটি গুণ 
আছে যে; প্রত্যেকের ভিতর য1 কিছু ভাল, 

সমস্তই ফুটিয়ে তোলে !, 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন মানু, বিভিন্ন 

আদর্শ একে অন্তের অহৃপূরক। বিরোধ নয়। 
সামঞ্জন্ত--সকল ক্ষেত্রেই সহ-অবস্থান, সমন্বয়, 

এই বাণী দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের 

গুরু শ্রীরামরুষ্ঞদেব | 
শ্রীরামকৃ্জ একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, 

যারে, নরেন, তুই কি চাস? নিজের মুক্তি 1 
কোথায় তুই বটগরাছের মতো হয়ে লক্ষ লক্ষ 
লোককে ছায়! দিবি _না, তুই নিজের মুক্তি 

চাইছিস।' বিশ্বমানবের মুক্তি, সর্বমানবকে 
অধ্যাত্মলোকে উন্নত করার ব্রত নিলেন 

স্বামীজী--পাশ্চাত্যের বহিঃপ্রকতি-জয়ের বাণী 

ভারতে ও প্রাচ্যখণ্ডে প্রচার, আর প্রাচ্যের 

অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্টে 

সারা ভারত ও প্রতীচ্য খণ্ডে ঘুরে বেড়ালেন। 
বৈষয়িক দিক থেকে মাহ্ষ যে কতখানি 

অগ্রসর হয়েছে, কতখানি পাধিব উন্নতি 
সাধিত হয়েছে, তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্বে 

আমেরিকায়--“কলাধিয়ায়' একটি বিশ্বমেলার 

আয়োজন কর] হয়েছিল। আর একদিকে 
এরই অন্ততম অঙ্গ-হিসেবে আয়োজন কর! 

হয়েছিল ধর্ম*মহাসন্মেলনের। শিকাগোতে 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

বিশ্বের বু দেশের বহু ধর্মের প্রতিনিধিগণকে 

এই সম্মেলনে যোগদানের জন্ঠ আমন্ত্রণ করা 

হয়েছিল। সমগ্র বিশ্ব ও ভারতের প্রয়োজন 

বিচার করে স্বামীজীও এই সম্মেলনে 
যোগ দেওয়া স্থির করলেন। ১৮৯৩ খুঃ 

৩১শে মে তিমি আমেরিকা অভিমুখে 

যাত্রা করলেন। মহাসম্মেলন অনুষ্টিত হবার 

নির্দিষ্ট দিনের বেশ কিছুটা আগেই তিনি 
শিকাগো শহরে এসে পৌছলেন। কিন্ত 
সম্মেলনে যোগ দ্দিতে হ'লে যে পরিচয়পত্রের 

প্রয়োজন, তা তার ছিল না, অর্থাভাবও ছিল 

প্রচুর। রমা রলণ্যা তার এই অভিযানকে 
বিস্ময়কর" ব'লে অভিহিত করেছেন । ভিক্ষা 

ক'রে সমুদ্র পাড়ি দিলেন। আমেরিকায় 
পৌছবার পরই সেই অর্থ ফুরিয়ে গেল। 
রেল-স্টেশনে প্রচণ্ড শীতে শীতবস্ত্র অভাবে 

প্যাকিং-বাকসের মধ্যে থেকে আত্মবক্ষ 

করলেন। পরিশেষে মিসেস জি. ডব্লিউ হেল 

নামে জনৈক1 মহিলা তাকে মাতৃক্সেহে 
অভিষিক্ত করে রক্ষা করলেন। এরই কথা 

তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন £ "মিঃ হেল-_ 

ধার বাড়িতে চিকাগোয় আমার সেন্টার, 

তার স্ত্রীকে আমি “মা' বলি, আর তার মেয়ের] 

আমাকে দাদা" বলে, এমন মহ1পবিত্র দয়ালু 

পরিবার আযি তো আর দেখিনা । আরে 

ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের 
এত কৃপা। কি দয়া এদের, যদি খবর পেলে 

যে, একজন গরিব ফলানা জায়গায় কার্টে 

রয়েছে, মেয়ে-মদ চ'লল- তাকে খাবার 

কাপড় দিতে, কাজ জুটিয়ে দিতে । আর 
আমর] কি করি ?* 

এইখানেই ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে মিস 
স্তানবার্ন নামে জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা এবং 
কালক্রমে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক 
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জন হেনরি রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। 
তার! স্বামীজীর দৃঢ় প্রত্যয়, অপূর্ব মনীষা ও 
পৌরুষব্যগ্রক চরিত্র-াধূর্যে মুগ্ধ হলেন। 
শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদানের পথ 

এ'দেরই সাহায্যে প্রশস্ত হ'ল। ১৮৯৩ খৃঃ 

সেই এঁতিহাসিক দিনটিতে সেই বিদবজ্জন- 

মণ্ডলীতে বক্তৃতাদদানের আব্বান এল। এই 
দিনটির কথা পরে তিনি এক চিঠিতে 

জানিয়েছিলেন £ 

“আর আমি, যে জীবনে কখন সাধারণের 

সমক্ষে ব্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় 
বক্তৃতা করিবে । মঙ্গীত, বক্তৃত প্রভৃতি 

অনুষ্ঠান যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন 
হইবার পরে সভ! আরম্ভ হইল। তখন 
একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার 

সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। 
তাহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। 

অবশ্য আমার বুক দুবছর করিতেছিল ও 

জিহ্বা! শু্কপ্রায় হইয়াছিল । "আমি এতদূর 
ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহে বক্তৃতা 
করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ 
বলিলেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন। 
খুব করতালি-ধবনি হইতে লাগিল। তাহার! 
সকলেই বক্তৃত প্রস্তুত করিয়া! আনিয়াছিলেন। 
আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করি নাই। 

সরশ্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রপর হইলাম। 
ডকৃ্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। 

আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবুন্দের চিত্ত আকৃষ্ট 

হইয়াছিল। আমেবিকাবাশীদিগকে ধন্যবাদ 
দিয়া এবং আরও দু-এক কথ! বলিয়া একটি 

কদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 

'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবুদ্দ' বলিয়! 
মভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন ছুই মিনিট 
ধরিয়। এমন করতালি-ধ্বনি হইতে লাগিল যে, 

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা ১৯৫ 

কানে তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি 

আরম্ভ করিলাম যখন আমার বলা শেষ 

হইল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে 
যেন অবশ হইয়া বসিয়া! পড়িলাম। পরদিন 

সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার 

ব্তৃতাই সেই দ্রিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল, 
স্বতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা! আমাকে 

জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টাকাকার শ্রীধর 
সত্যই বলিয়াছেন, “মুকং করোতি বাচালম্”-_ 
ভগবান বোবাকেও মহাবক্ত! করিয়া ফেলেন । 

তাহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেইদিন হইতে 
আমি একজন বিখ্যাত লোক হুইয়! পড়িলাম, 

আর যেদিন হিন্দুধর্ম স্থন্ষে আমার বক্তৃতা 
পাঠ করিলাম, সেইদিন হলে এত লোক 

হইয়াছিল যে, আর কখনও সেব্ধপ হয় নাই। 

পপ্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব 
প্রশংসা করিয়াছে। খুব গৌড়াদের পর্যস্ত 

স্বীকার করিতে হইয়াছে, এই অুদ্দরমুখ 
বৈছ্যতিক শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় 
শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন ইত্যাদি 

ইত্যাদি! এইটুকু জানিলেই তোমাদের 
যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্বে প্রাচাদেশীয় 
কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর 
এন্সপ প্রভাব বিস্তার করে নাই 

যে বৈদাস্তিক আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ 
আমেরিকায় প্রচার করেন, তার সঙ্গে 

আমেরিকাবাসীদের পরিচয় প্রায় কিছুই ছিল 
না। তাছাড়া তার মতবাদের মধ্যে না ছিল 

গৌড়ামির স্থান, ন। ছিল এরকম আদর্শ সম্পর্কে 

আমেরিকাবাসীর কোনবূপ ধারণ1| প্রতি- 

কুলতার মুখেও তার কিছু কিছু পড়তে হয়ে- 

ছিল। তাই প্রশ্ন জাগে-তার এই বিন্ময়কর 
সাফল্য*লাভের কি কারণ, কী ছিল তার মূলে? 



১৯৬ 

তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব? সে কথ! ঠিক। 

এ ছাড়াও একটি কারণ ছিল, যার শুরুত্ব 

কিছুমাত্র কম নয়। সেই কারণটি হল, 

ঈশ্বরোপাসনায় স্বাধীনতা -সম্পর্কে আমেরিকা- 
বাসীদের সনাতন মর্যাদাবোধ এবং আধ্যাত্মিক 

বিষয়ের--আধ্যাত্বিক সম্পদের সন্ধানে তাদের 

চিরন্তন আকৃতি । অর্থাৎ বন্ততান্ত্িকতার 
পাতল। স্তরের নীচেই ছিল আধ্যাত্মিক এবং 

মননশীলতার প্রবহম।ন একটি গভীর আোত। 

শিল্পায়নের নান! কুফলের বিরুদ্ধে আদর্শ- 

বাদীদের প্রতিবাদ প্রভৃতিরও প্রভাব কিছু 

কম ছিল না। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যাদির 

সঙ্গে আমেবিকাবাসী বিদ্বজ্জনের পরিচয় ও 

এসকল বিষয়ে চর্চাও তখন হচ্ছিল 

ভারতের সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ 

দীর্ঘকালের, প্রথম যুগ ছিল বাণিজ্যিক লেন- 
দেন সম্পর্কে যোগাযোগ | ১৭৮৭ খৃঃ প্রথম 

মার্কিন জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসে, ১৮১৫ 
£ থেকে ১৮৩৭ খুঃ মধ্যে সালেম থেকে 

কলকাতায় “জর্জ নামে একটি জাহাজ 

একুশবার যাতায়াত করে। ভারত-মা্িন 
বাণিজ্যিক লেন-দেনে এ সময়ে প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার রামছুলাল দে। 

আমেরিকায় তার সম-ব্যবসায়ীদের সমাজে 

তিনি প্রভৃত শ্রদ্ধা! ও প্রশংস! অঞ্জন করেছিলেন। 

আমেরিকার জাহাঙ্গের একজন মালিক 

রামছুলালের নামে তার তিনখান। জাহাজের 

নামকরণ করেছিলেন । আমেরিকার বস্টন, 

নিউইয়র্ক, সালেমঃ মার্বলহেড এবং ফিল 
ডেলফিয়ার জন পয়ত্রিশ বণিক চাদ ক'রে 

টাকা তোলেন। সেই অর্থে তারা গিলর্বারট 
্টয়ার্টের আঁকা জর্জ ওয়াশিংটনের একটি 

প্রতিক্কতি ক্রয় ক'রে ১৮০১ খুঃ বামদুলালকে 

উপহার দেন। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ-৪র্ঘ সংখ্যা 

উনিশ শতকের প্রথম দিকে আমেরিকায় 
ধর্ম-সন্বববীয় সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল 

অগুনতি। সেগুলির প্রায় অর্ধেকের মধ্যেই রাম- 

যোহন সম্পর্কে এবং হিন্দুধর্ম ও খুষ্টধর্সের শ্রেষ্ঠ 

চিন্তাধারাসমূহের সমন্বয়ে তার প্রচে্ সম্পর্কে 

নিবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। সাধারণ পাঠাগার- 

গুলিতে রামমোহন-র চিত গ্রন্থসমূহ রাখা হ'ত। 

এমার্নন ও থোরে। এবং তাহাদের 

অহ্থগামিগণ ভারতীয় চিস্তাধারার দ্বার! বিশেষ- 

ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মহাত্ব। গান্ধী 

একবার বলেছিলেন, “এমার্সনের নিবন্ধ গুলি 

আমার কাছে পাশ্চাত্য গুরুর মাধ্যমে ভারতীয় 

জ্ঞানের বাণী বহন ক'রে এণেছে।' তারপর 

আমেরিকার প্রাচীনতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 

ইয়েল বিশ্ববি্ভালয়ে ১৮৫৪" খুঃ সংস্কতের 
অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম 

অধ্যাপক উইলিয়ম ডোয়াইট হুইটনিও 

অথর্ববেদ সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন 
করেছিলেন। .তারপর সেই বিভাগটি গড়ে 

তুলেছিলেন এডোয়ার্ড এলরিজ শ্যালিসবেরি। 

১৮৮০ খুঃ রচিত হ'ল বুদ্ধের জীবন “লাইট অৰ 
এশিয়া । এমার্মমের বন্ধু আমাস ব্রনসন 

আলকৃট এই পুস্তকটি রচনা করেন। এর 

৮৩টি সংস্করণ হয়। কেবল বাণিজ্যিক নয়, 

ভাব-সম্পদের আদান-প্রদানের দিক থেকে 

আমেরিকার আগ্রহ অগ্ধাদশ শতাব্দীর শেষ 

পাদ থেকেই মাঝে মাঝে ক্ষীণ হলেও 

ফল্তু-ধারার মতো প্রবহমান ছিল। 

মোটের উপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি 

ও শেষ দিকে আমেরিকাবাসীদের চিদ্তাশক্তি ও 

কর্মশ্বরক্তি জাতির বৃদ্ধি ও বিকাশের দ্দিকেই 
নিয়োজিত ছিল এবং ভারত ও তার সংস্কৃতি 

সম্পর্কে সর্বলাধারণের আগ্রহ একেবারে সুপ্ত 

না থাকলেও খুঁৰ কমই ছিল। 



বৈশাখ, ১৩৭০ ] 

১৮৯৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে 

ভারতীয় জীবন-দর্শন সম্পর্কে সেই আগ্রহ 
নতুন ক'রে উদ্দীপিত হ'ল। অনেকেই তার 

ধর্মনীতি অন্তরে গ্রহণ করলেন । . 

এই অধিবেশনের পরে তিনি এক চিঠিতে 

লিখেছিলেন, “এদেশে টাকা অথবা উপাধি 

ব। জাকজমক অপেক্ষ! বুদ্ধির আদর বেশী।' 
তারপর দু-বছর তিনি আমেরিকার ছিলেন। 

& সময়ে স্বামীজী আমেরিকার একপ্রাস্ত থেকে 

অন্থপ্রাস্ত পর্যস্ত ভ্রমণ করেছেন, বেদান্ত-দর্শন 

প্রচার করেছেন। শেষের দিকে আর একটি 

চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, “এশিয়া বপন 
করেছিল সভ্যতার বীজ, ইওরোপ উন্নতি 

করেছে পুরুষের আর আমেরিক। নারী ও 

সাধারণ লোকের--দবিদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে 

এদেশ যেন স্বর্গের মতো । এদেশে দরিদ্র 

একরূপ নাই বললেই চলে। অন্ত কোথাও 

মেয়ের এদেশের মেয়েদের মতে! স্বাধীন, 

শিক্ষিত ও উন্নত নয়। সমাজে উহারাই মব- |” 
এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে, সার! 

লরেন্স কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক 

জোসেফ ক্যা্থেলের লেখা এবং নিউইয়র্ক 

হেবান্ভ ট্রিবিউন পত্রিকাষ় প্রকাশিত এ 

রচনার কয়েকটি ছত্র £ 

বিশ্বমমানবের একটি অখণ্ড রূপ এবং একই 
চরম পরিণতি সম্পর্কে আধুনিক মাহৃষের মনে 
যে ধারণ! বিবেকানন্দ জাগিয়ে তুলেছেন, 
সেই নবধুগের জাগরণ ঘটেছিল ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই" 
গেপ্টেম্বর শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে তার 

উপস্থিতিতে । 
অধ্যাপক ক্যা্থেল লিখেছেনঃ আপন 

সততায়, আত্মাতে ঈশ্বরের উপলব্ধিই সকল 
ধর্মের শেষ কথ|। কিন্ত আমেরিকায় এসে 

তিনি যা দেখেছেন, য1 শিখেছেন, ভারতের 

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা ১৯৭ 

লক্ষ লক্ষ নিরন্ন দরিদ্র অধিবাসীর দুর্গতি 

দুর করবার উদ্দেশ্টে বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রয়োগ 
করার প্রবল আগ্রহও তার মনে জেগেছে। 

দেশে ফিরে গিয়ে দবিদ্র-নারায়ণের সেবাকে 

ব্রতব্ূপে গ্রহণের আদর্শ বিবেকানন্দ প্রচার 

করেছেন। এই আদর্শই পরবর্তী ত্রিশ বছরের 
মধ্যে গান্ধীজীকে অহ্প্রাণিত করেছিল। 

সেই এতিহাসিক অধিবেশনের সমাপ্তি- 

ভাষণে স্বামীজী আমেরিকাকে উদ্দেশ ক'রে 
বলেছিলেন £ 

“স্বাধীনতার মাতৃভূমি দেবী কলঘিয়া, তৃষি 
কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ হস্ত 

কলঙ্ষিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ 

করিয়া আপনি সহজে ধনশালিনী হইবার 
চেষ্টাও কর নাই। স্বতরাং তুমিই সভ্য- 
জগতের পুরোভাগে গমন করিয়া শাস্তিপতাকা 
উড়াইবার অধিকাবিণী।, 

১৮৯৪ খুঃ নিউইয়র্কে প্রথম বেদাস্ত- 

প্রচারের কেন্দ্রটি স্বাপিত হয়। আমেরিকায় 

বেদান্ত-প্রচার আন্দোলনের ক্ষেত্র তারপর 

থেকে ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। আমেরিকার 

বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে বারটিরও বেশী কেন্দ্র 

স্থাপিত হয়েছে। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও 

স্বামীজীর নাম আমেরিকায় স্মরণ করা হয়ে 

থাকে। 

দেহরক্ষার কয়েক বছর আগে স্বামীজী 

মেরী হেলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 

সকল বোধের অতীত এক শান্তি আহি 

লাভ করেছি, তা আনন্দ ব ছঃখের কোনটাই 

নয়, অথচ দছুয়েরই উর্ধে। মাকে সে-কথা 
ব'লো। গত ছু-বছর মৃত্যু-উপত্যকার ভিতর 

দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্রা আমাকে 

এ-বিষয়ে সহায়ত করেছে । এখন আহি 
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সেই শাস্তির-সেই চিরন্তন নীরবতার দিকে 

যাচ্ছি। সকল বস্তকে তার নিজের স্থানে 

আমি দেখছি । সব কিছুই সেই শান্তিতে 

বিধৃত, নিজের ভাবে পরিপূর্ণ। যিনি আত্মতুষ্ 
আত্মরতি, তারই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে _ 
এ জগতে এই বড় শিক্ষাটি আমাদের জানতে 

হয় অসংখ্য জন্ম, স্বর্গ ও নরকের মধ্য দিয়ে। 

আত্ম! ছাড়! আর কিছুই কামন। বা আকাঙ্ষার 

বন্ত নাই। আত্মাকে লাভ করাই হ'ল শ্রেষ্ঠ 

লাভ। আমি মুক্ত, আমার আনন্দের জন্য 

দ্বিতীয় কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।' 

উদ্বোধন | ৬৫তম বর্-৪র্থ সংখ্যা 

মেরী হেল তাকে দাদা, বলতেন। 

শিকাগোতে তাদের বাড়িতেই ছিল হ্বামীজীর 
কেন্দ্র। তারপর আর একটি চিঠিতে জনৈক 
ভক্তকে লিখেছিলেন £ “এবার আমি যু, 

পূর্বের মতো ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাপী, মঠের 
সভাপতির পদও ছেড়ে দিয়েছি। ঈশ্বরকে 

ধন্ঘবাদ। আমি মুক্ত। গাছের শাখায় 

ঘুমন্ত পাখি রাত পোহালে যেমন জেগে 

উঠে গান করে, আর উড়ে যায় গ্ভীর 

নীলাকাশে, ঠিক তেমনি ভাবেই আমার 
জীবনের শেষ !" 

_বিবেকানন্দ-স্মরণে 
শ্রীমতী প্রফুল্পময়ী দেবী 

হে মহামানব ! 

শতাব্দীর শেষে আজি হেরিলাম স্মরণ-উৎসব ! 

গুরুর বরিত শিষ্য, তদপিত তনু মন প্রাণ 
৫৫ 

“রাজযোগ' কর্মযোগ' দান তব জগতে মহান্। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তব, তেজোদীপ্ত বাণী বৈশ্বানর ! 
প্রাচ্যের বিজয়বার্তা অগ্রিমন্ত্রে লেখা সে ভাব্বর ! 

স্বদেশে বিদেশে যেথা গিয়াছ বলেছ সেই কথা 
প্রীরামকৃষ্ণে'র বাণী--উদান্ত কণ্ঠের সে বারতা 
পশিয়াছে আজ দেখি জগতের কানে নহে প্রাণে ) 

'্মরিছে ভারত আজি ভক্তিভরে তব সেই দানে ! 
“নরনারায়ণ খষি' লহ নমস্কার, 

কেবল আমার নহে, এ প্রণতি আমা-সবাকার | 



শতাব্দীর নমস্কার 
শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 

শতাবদীপূর্বে যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে 
আমাদের জন্মভূমি পবিত্র হইয়াছে, আজ সেই 
পুরষদিংহ বীরসন্ন্যাপী স্বামী বিবেকানকে 

শ্বরণ করিয়া আমর! ধন্য ও পবিত্র। 

স্বামী বিবেকানন্দের কথ বলিতে গেলেই 

মনে পড়ে, তাহার আচার্ধদেৰ যুগাবতার 

গগবান্ রামকৃষ্চদেবের কথা|। স্বামীজীর 

শিঞ্জের কথায়, যিনি ধুলিমুষ্টি হইতে শত শত 

বিবেকানন্দ স্্টি করিতে পারিতেন, সেই 
ভগবান্ রামকৃষ্ণকে কোটি কোটি প্রণাম। 

সেই অপূর্ব পুরুষের অপার মহিম! বিবেকানন্দই 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আমরা তাহার 
কণামাত্র অনুধাবন করিতে পারিলে কৃতার্থ 

হইব। আবার বিবেকানন্বকেও তিনিই 

চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও একটি 

ব্যতীত দ্বিতীয় বিবেকানন্দ স্্টি করিধার 
উপযুক্ত ধুলিমুষ্টি খুঁজিয়া৷ পান নাই। গুরু ও 

শিষ্য উভয়ের জীবনেই একটি অলৌকিক দিক্ 
ছিল-কিন্তু স্বামীজীর নিজের দূরে থাকুক, 
ভগবান্ রামকৃষ্ণের জীবনের অলৌকিক অংশ 
স্বন্ধে আলোচনা করিতে কাহাকেও 

উৎসাহিত করেন নাই, সে অধিকার বিশিষ্ট 
মাধকের ; আমরাও স্বামীজীর লৌকিক জীবন 

হইতেই প্রেরণ। লাভ করিতে চেষ্টা করিব। 
অশীতিপরবয়স্ক মনীষী রাজাগোপালাচারী 

স্বামী বিবেকানন্দকে “7980৩: ০01 1196800-- 
91181008, ০0016081৪00. 70116198], বলিয়। 

।প্রণতি জানাইয়াছেন। ভারতের অন্যতম 

মহাসাধক শ্রীঅরবিদ্দ স্বামীজীকে 'ভারতের 
আত্মা” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এই ছুই 

মনীষীর কথা ভাবিয়া দেখিলেই আমর] 
স্বামীজীর কিছুট| পরিচয় পাইতে সমর্থ হইব। 

বন্ততঃ গত শতাব্দীতে ভারতের যতটুকু 
অগ্রগতি হইয়াছে, ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ 
ও রাষ্্ীয়ক্ষেত্রে আমরা! যতটুকু মোহমুক্ত হইতে 
পারিয়াছি, যতটুকু স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি, 
যতটুকু প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিতে সমর্থ 
হুইয়াছি, তাহা এই মহাপুরুমের দান বলিলে 
কিছুমাত্র অতুযুক্তি হয় নাঁ। তিনি ছিলেন 

মহামনীষী, কিন্ত তাহার চিস্তা শুধু মানসিক 
ব্যায়ামে পর্মবসিত হয় নাই, প্রতিক্ষেত্রে তাহ! 
কার্মে তরঙ্গায়িত হইয়া! আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

তিনি যাহা বলিয়াছেন, কবিকঠ্ঠে ধ্বনিত 

হইয়া শতবার তাহ] পুনরুক্ত হইয়াছে, রাষ্র- 

নীতির ক্ষেত্রে বহু বক্তৃতামঞ্চ হইতে তাহাই 
ঘোষিত হইয়াছে, তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়া বছ উত্তরসাধক তাহার কর্মক্ষেত্র সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন। স্বামীজী বার বার বলিতেন, 
এদেশে শত শত বিবেকানন্দ আবিভূর্তি হইবে, 
বাংলার যুবক সশ্প্রদায়ের উপর তিনি প্রচুর 
ভরম! রাখিতেন। শত বিবেকানন্দের আবির্ভাব 

সহজ নহে, কিন্ত তাহারুই আদর্শে অনুপ্রাণিত 

হইয়! সেবাধর্মকে স্বীকার করিয়া! শত শত ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান যে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা তো 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিবেকানন্দ 

যাহা ভাবিয়াছেন, তাহার পূর্বে আর কেহ 
তাহা তেমন করিয়া ভাবে নাই, তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, আর কেহ অমন অদ্ভূত 

দৃঢ়তার সহিত তাহা বলিতে পারে নাই, 
কপর্দকুশুন্ত সন্যাসী হইয়। তিনি যে মহাযজে 
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মহাত্রতে ব্রতী হইয়াছেন, আর কেছ তেমন 
পারে নাই, এইখানেই তিনি অদ্বিতীয় । 

এমন একদিন গিয়াছে, যেদিন বাংলার 

প্রতি গ্রামে লোকশিক্ষা ও সেবাধর্ষকে ব্রত 

বলিয়া স্বীকার করিয়। একটি করিয়! রামকৃষণ- 
সেবাসঙ্ঘ ব। বিবেকানন্ব-সেবাসজ্ঘ গড়িয়! 

উঠিয়াছিল। কতগুলি নিরলম অকপট 

ব্রহ্ষচারী যুবক লইয়া এই সঙ্ঘগুলি গঠিত ছিল, 
ইহাদের আদর্শ কেবল বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ 
থাকে নাই। সেবকরের আরাধ্য ছিলেন 
ভগবান্ রামকৃষ্ণ, আদর্শ_ স্বামী বিবেকানন্দ । 

ইহাদের মধ্য হইতেই অগণিত মণীষী উদ্ভূত 

হইয়া নূতন বাংলা, নবীন ভারত গঠন 
করিয়াছেন। রাজনীতি ও দেশের মুক্তি- 

আন্দোলনে “জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য” করিয়া 
বাহার ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদের 
শতকর। আশী জন যে ইহারাই ছিলেন, সে- 
কথা সেকালের সরকারী গোপনীয় দপ্তরের 

নথিপত্রে আছে। ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ 

ও রাষ্রের ক্ষেত্রে যে প্রবল তরঙ্গমালা 

প্লাবন আনিয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি জলকণ। 

স্বামী বিবেকানদ্ঘের নিকট হইতে শক্তি 

আহরণ করিয়াছিল। 

কিন্ত এই অদ্ভুতকর্ম! মাহৃষটি কেমন ছিলেন ? 

জ্ঞানরাজ্যে ছিলেন উত্তঙ্গ গৌরীশৃঙ্গ, ভাবরাজ্যে 
তিনিই ছিলেন অগাধ মহাসমুদ্র ; সন্ন্যাসের তীব্র 

কঠোরতার মধ্যে তাহার হদয়েকি করুণার 

স্বরধূনীই না বহিয়া যাইত! ভারতের 

একপ্রাস্ত হইতে আর একপ্রাস্ত পদব্রজে ভ্রমণ 

করিয় জীর্ণকুটির হইতে রাজপ্রাসাদ, দীনদরিদ্র 
হইতে বাজাধিরাজ, অন্পৃশ্য নিরক্ষর মেথর 

হইতে আচারনিষ্ঠ ব্রাক্মণ-পণ্ডিত পর্যস্ত সকলের 

ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহন করিয়া দিনের পর দিন 

অনশনে ভারতের সমুদ্রবেষ্ধিত শেষ শিলাখণ্ডের 

উদ্বোধন [ ৬&তম-বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 

উপর বনিয়। গলদ্নয়নে তিনি ভারতের কি 

মুততি দেখিয়াছিলেন? তার পর আধুনিক 
সভ্যতার ভাম্বরজ্যোতিতে সমুজ্জল, লক্ষ্মী ও 
সরম্বতীর লীলাভূমি, শৌর্য ও বীর্যের মহাতীর্ঘ 
আমেরিকা ও ইওরোপে ভারতের কি বার্ড 
বহন করির! লইয়! গিয়াছিলেনঃ তাহ! সকলেই 

জানেন; আজ আমর] কেবল তাহা স্মরণ 

করিতে চাই 

কেবল পররাজ্যলিগ্স,দস্থ্যরাই যে নররক্তে 

পৃথিবী কলুষিত করিয়া আসিতেছে-_তাহা 

নহে, পরধর্মদেষী ধর্মান্ধদের দ্বারাও ইহার 

অন্ৃষ্ঠান কম হয় নাই। এমন একদিন ছিল 

যেদিন '1)98290", কাফের বা ঘ্লেচ্ছ শব্দগুলি 

অনেকে দ্বণার সহিত উচ্চকঠে প্রকাশ্থে 

উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু আজ সভ্য সমাজ 

হইতে এই শব্দগুলি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, 
মনে থাকিলেও কোন সভ্য মান্ধব আজ তাহা 

প্রকাশ্টে উচ্চারণ করিতে সাহসী হয় নাঁ_ 

ইহা শ্বামী বিবেকানন্দের দান। ধর্মজগতে 

তিনি ষে 'সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা 

করিয়াছেন, আমাদের রাহীয় ঞ্গেত্রে 

সহাবস্থানের নীতি তাহারই অহুসিদ্ধাস্ত। 
ভগবান এক সময়ে সমুদ্রমগ্র পৃথিবীকে 

উধের্ধে উত্তোলন করিয়াছেন, অবজ্ঞার পঙ্চে 

মগ্নঃ বিদ্বেষের তরঙ্গে প্লাবিত ভারতবর্ষকে 

জগতের সভ্য সমাজে উধ্র্ব উত্তোলন করিয়া 

বিবেকানন্দ যেমন শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছেন। 

এমন আর কেহ নহে। তাহার পূর্বেও 

ভারতের বার্তা কেহ কেহ পাশ্চাত্য দেশে 

লইয়া গিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাহাদের প্রি 

সমুচিত শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, কিন্ত তাহার 
মতো! ভারতের আত্মার সহিত কাহারও পরিচয় 

ছিল না, ভারতের প্রতি অতখানি শ্রদ্ধা 

কাহারও ছিল না, এবং সেই জন্তই কেহই 



বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 

তাহার মতো সফল হন নাই। বিবেকানন্দের 

পরেও কেহ কেহ ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যের 

দৃষ্টিতে শ্রদ্ধেয় করিয়। গিয়াছেন, কিন্ত এ 
কার্ষের দৃঢ় ভিত্তি তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়া 

গিয়াছেন। পাশ্চাত্য যাহাতে প্রাচ্যের সহিত 

সশ্রদ্ধভাবে মিলিত হইতে পারে, তাহার 

পথও তিনিই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। 

স্বদেশকে তিনি দেবতার আসনে 

বসাইয়াছেন ও দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছেন, 
মান্ধষের মধ্যে তিনিই নারায়ণকে প্রত্যক্ষ 

করিয়াছেন। আজ পররাজ্যলিঞ্স, চীনদস্থ্য 

আমাদের জন্মভূমি আক্রমণ করিয়াছে, সমগ্র 

জাতির পক্ষে এ অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত | অর্ধ 

শতাবীরও পূর্বে ভারতপ্রাণ বিবেকানন্দ 
এই সঙ্কট অবশ্রত্ভাবী বলিয়া আমাদের সাবধান 

করিয়াছেন, আমর। তাহার বাক্যে কর্ণপাত 

করিনাই। এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে 
হইলেও চাই স্বামীজীর সেই উদাত্ত বাণী 

গ্যায়মাত্্ী বলহীনেন লভ্যঃ', চাই তাহার সেই 

উৎসাহ, সেই প্রেম, সেই সাহস, সেই 
সর্বস্বত্যাগের ব্রত। মুক্তির পথে, উন্নতির 

পথে -ফ্রবলক্ষ্যে পৌছিবার পথে স্বামী 
বিবেকানন্দের মতো! পথিপ্রদর্শক দ্বিতীয় 

আর কে আছে? যদি আমরা তাহার নির্দেশ 

পালন করিয়! তাহার প্রদশিত পথে অগ্রসর 
হই, তাহ! হইলে আমাদের জন্মভূমির সঙ্কটে 
“কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে 

শতাবীর নমস্কার ২০১ 

আবার ললাটে তোর"_-কবির এই উক্তি 

অবশ্ঠ সার্থক হইবে। 

বিবেকানন্দ কেবল বনের বেদাস্তকে 

ঘরে আনিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি 

আমাদের মাতার গ্ভায় ভালবাসিয়াছেন। 

পিতার স্ঠায় তিরস্কার করিয়াছেন। জ্ঞান- 

রাজ্যের সম্রাট নিরাসক্ত সেই মহাযোগী 
কর্মের দ্বার! জ্ঞানকে মাজিত করিবার পথ 

দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই মহান্ কর্মবীর 

মূঢুতার তামসিক শধ্যাঁ হইতে আমাদের 

বীরের মতো! কর্মক্ষেত্রে আন্বান করিয়াছেন । 

একদিকে তিনি যেমন মাহুৃষমাত্রেরই দেবত্ব 

ঘোষণ1 করিয়াছেন, অন্থদ্িকে সর্বধর্মের সমন্বয় 

করিয়া আপনার জীবনে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির 

সমন্বয় কবিয়! গিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ জগজ্জয়ী 

বিবেকানন্দ হইয়া পনের বৎসরও এই 

ধরাধামে ছিলেন না, কিন্ত তাহার মধ্যে তিনি 

যাহা! করিয়া গিয়াছেন, পনের শত বৎসর 

ধরিয়া তাহা ক্রমবিকশিত হইবে । আজ 

সেই যুগাবতার মহাপুরুষের আবির্ভাবের 
শতবর্ষ পরে আমর তাহাকে স্মরণ করিতেছি, 

তাহার শক্তি আমাদের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ 

হউক--এই প্রার্থনার সহিত বার বার তাহাকে 
স্মরণ করি, বার বার তাহার উদ্দেশ্টে প্রণতি 

জানাই |* 

* চাতরা স্কুলে বিবেকানন্দ-ণওবাধিকী উপলক্ষে পঠিত। 



'ঈমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ 
পূর্বাহবৃততি ] 

অধ্যাপিক! শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত 

(১২) বিবেকানন্দের উপর প্রচলিত 

সমাজতন্ববাদের প্রভাব 

এই-সকল আলোচনা হ'তে দেখছি যে, 
বিবেকানন্দের সমাজতন্ববাদ কোন প্রচলিত 

সমাজতন্ত্রের গোঠীভূক্ত নয়। তা! মাঝগোষীয় 

নয়, কারণ বিশ্বাসে বা কর্মপন্থায় তা সম্পূর্ণ 
স্বতন্ব। 417186011091-1)1816061091-01866118- 

1190৮ এবং 47188071081-801976166 301- 
6081165 এ-ছুয়ের মধ্যে সুমের কুমেরুর 

ব্যবধান। 

কিন্ত বিবেকানন্দ যখন ঘোষণ। করেছেন, 

পু ৪0) & ৪0019118৮ এবং বলেছেন, ] ৪0 

& 30018]186 006 10608059 16 13 ৪ 1)811606 

৪86963১100৮ 11811 & 1081 18 1986662 61280 00 

0:6৪8”) তখন তিনি প্রচলিত সমাজতত্ত্ববার্দের 

কথাই বলেছেন। তিনি বর্তমান ভারতে 

স্পৃপ্ই 30019118101) 44001018177 এবং 

£1019-এর উল্লেখ করেছেন। শুদ্র- 

অত্যুথানের সম্ভাবনাকে তিনি আমন্ত্রণ জাশিয়ে- 

ছিলেন । কিন্ত এই প্রচলিত মমাজতন্ত্রবাদ 

তার কাছে "0911 & 1091, 10980" নয়। শু্র- 

অভ্যুর্থাণ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, “[)8 ৪৮৪ 
108 1099 1718 095 17 0089 17715672016 

০110”, (179618--0), 891) আরও বলছেন; 

4076 1056 00099 (0198569) 1099 1১90 00০1 

185৪, টব0ন 1৪ 006 01006 107 009 188 

01095 [7936 1166 16--1)0108 0৮0 295136 16. 

[766 61019 18 6160. 11 107 0060106 8139, 

107 0109 00591650109 10108, 44 19015- 

চ0০৪0০0 ০01 0910 ৪00. 00199 18 1১666০: 

6080 6119 8909 00801917871 18105 %00. 

019880198, (1986628), 

সকলে মিলে সুখস্দুঃখ ভোগ কর! অপেক্ষা- 

কৃত ভাল। শুদ্র-অভ্যুর্থানের পরিণতিতে 

স্কৃতির অবনতি ঘটবে, তিনি জানতেন । 

তবু এ অবশ্বস্তাবী এবং চিরকাল অত্যাচারিত 
শূত্রগণের এ অধিকার স্ভায়ের দিক থেকে 
সঙ্গত। এই জন্তে তিনি একে আমন্ত্রণ 

জানিয়ে প্রচলিত সমাজতস্ত্রবাদের প্রতি আপন 

সমর্থন জানিয়েছিলেন, '] &ট। % ৪০০181186 | 

এবং এ-কথা ঠিক, তিনিই প্রথম 1:0196,88 বা 

শূদ্র-সংস্কতির কথা বলেছেন। কিন্ত তা এদের 
মতে মত মিলিয়ে যে বলেননি, তার প্রমাণ £ 

তিনি একথা লেনিন বা মাও-সে-তু$ 

রাশিয়া এবং চীনের ছুই গণ-অভ্যুথানের 

নেতার বহু পূর্বে বলেছিলেন। ইতিহাসের 
অস্তনিহিত শক্তিগুলি বীজের অবস্থায় থাকলেও 
তিনি তার অসাধারণ এতিহাসিক দৃষ্টি-সহায়ে 
তা দেখতে পেয়েছিলেন। 

বিবেকানন্দ 70111811610 

৪0919115৮-দের সমগোত্রও নন। অধ্যাপক 

বিনয় সরকারের তাকে 86. 90700) [30১৪ 
0492) 70919: প্রভৃতি ধর্মযাজকদের সঙ্গে 

তুলনা করবার কারণ বোধ হয় এই যে, 
বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রচারক মন্ন্যাসী। কিন্তু ভক্ত 

ধর্মযাজকদের সাম্য-সমাজ একটি 01009 

২191) বা! 10০0190 কল্পনা-মাত্র। কারণ 

তার! কোন সুস্পষ্ট কর্মধার1 দিতে পারেননি, 

তা ছাড়। তাদের পরিকল্পনা বিজ্ঞান-ভিত্তিক 

নয়-ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান বা যুক্তি-বিজ্ঞাৎ 

ইত্যাদি সহায়ে তাদের মত তারা গঠন 
করেননি | কিন্তু বিবেকানন্দ যুক্িবিধি। 

40171196190 



বৈশাখ, ১৩৭০ ] 

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, ইতিহাল পুরাতত্ব সহায়ে 

শাপন মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তার “'উথ্বান- 
পতন-তত্বী' (108০0: ০06 0335000) এবং 

চক্রাকারে সমাজ-আবর্তন-তত্ব' (05০11091 

এ-দ্িক থেকে 

মাঝ্-এর [1080 1১:081898 তত্ব থেকে 

অধিকতর বৈজ্ঞানিক-এ আমর! দেখেছি। 
তা ছাড়া, 0005680 999181186-গণ সম৷জ- 

ত্ত্রের আর্থনীতিক দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত 
করেননি । অথচ আমরা দেখেছি 

বিবেকানন্দের মতবাদে 49:0196576 7166৮" 

(0/919)1) বা 10:01900৮-এর ধারণা সুম্প? | 

সমাজবিবর্তনে আথিক শক্তিকে তিনি স্বীকৃতি 

দিয়েছেন, এ র| দেননি । 

10001779106 01 90018৮৮ ) 

ত্যঃ 

(১৩) বিবেকাননের মৌলিক সমাজতন্ববান ? 

অধ্যাম্মবাদ ও বস্থবাদের সমন্বয় 

বিবেকাশন্দ প্রচলিত কোন গোঠীতুক্ত 

সমাজতন্বববাদী নন, কিন্ত তিনি সমাজতন্ত্র- 

বাদী। তার এ সমাঞতত্ত্রবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক । 
ঠার মৌলিকত্বের লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ ক'রে 

দখা যাক! প্রথমতঃ এর দার্শনিক ভিত্তি 

অদ্বৈত ব্রহ্গবাদে, এবং তার সাম্যের ধারণা 

আব্যাত্বিক সাম্য। অদ্বৈত ত্রহ্গবাদের 

বৈজ্ঞানিকত্ব তিনি প্রতিপার্দণ করেছেন। 

আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সামগ্ন্ত সত্ 

তিনি দেখিয়েছেন জ্ঞানযোগ” ও 3019008 

9178110101 গ্রন্থে । তার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান 

সংযুক্ত ক'রে তিনি এক অভিনব সমাজতন্ত্রবাদ 

আমাদের দিয়েছেন, যাকে আমরা 

11186011081 901900180 ৪10171698116' নামে 

অভিছিত করতে পারি। কিন্তু এই 

+3919001%0 (বৈজ্ঞানিক 

অধ্যাত্ববাদ )-এর সঙ্গে 45019208170 1086918- 
৪1)1110091185 

সমাজতন্রবাণ ও স্বাধী বিবেকানন্দ ৩৩ 

11977 (বৈজ্ঞানিক বস্ততত্ত্রবাদ )-এর সম্পর্ক 

আছে। তিনি এ উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান 

করেছিলেন । খুবই আশ্র্যজনক মনে হয় এ- 
কথা। কিন্তু এ অতীৰ সত্য কথ|। তিনি “9 

11158107) 01 ০৪%,0৮৪ শীর্ষক বক্তৃতায় বলছেন 
স্পষ্ট করে, [6 5987)৭ 01681 6086 61) 002- 

010910109 01110090011) 7769110118010 ৪0161708 

000 198 80091)91)19, 20৮100010091) 18 

00917 (10010) 19111075, 00]$ 6০ 0106 

৬9৭৯০৪1183১ 07৮11100058 08. 00৪5 219 

08%1180, 16 9691019 0198] 61161000920 

17768119]1817 0৮0 17010 169 ০7 8770 9 

619 90108 (61179 011)৮0701) 97017160]165 00 

91106 01) 69 ৫0190]101410175 01 91009, 

[6 898105 60 03) 007 60 0] 110 20108 

616 6179 

10700910 ৪0191006 019 0109 5৪: 90001091018 

6০ 1000) 0010010810108 ০01 

91 9170691798090 909৭ 980; 0215 1 

1007910 ৪019009 61199 ৮:৪9 16691] 11) 

6109 1/000859 011779,002, 

আধুনিক বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তে উপনীত 

হচ্ছে, বেদাত্ত বহুযুগ পূর্বেই দেখানে 
পৌছেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষ] 
জড়কে অবলম্বন ক'রে । তার মতে পাশ্চাত্যের 
বিজ্ঞানবাদ প্রতিপার্ন করেছে জড়বস্তৃতে 

জগতের একত্বে,ে আর বেদাত্ত করেছে 

আগ্নায় একত্ব। “একত্ব' উভয়ের প্রতিপার্দিত 

বস্ত। সেইজগ্ত আধুশিক বিজ্ঞান ও বেদাস্তের 
মধ্যে সামগ্রন্ত-হত্র রয়েছে । অবশ্ব মনে রাখতে 

হবে_ বেদান্ত আর একটু অগ্রসর হয়েছে, 
বস্তর অস্তরালবতী সত্যবস্ত “আত্মাকে 

প্রতিপাদন করেছে। অবশ্য এই “আত্মিক 
প্রক্যে' পৌছতে আধুশিক বিজ্ঞানের হয়তো] 
খুব বেশী রি হবে না। দর্শন ও বিজ্ঞান, 

বর্তমান যুগে এক চৌমাথায় এসে দড়িয়েছে।১ 
১1) 4৮ বৈ 9০৪০ 50160068004 001195901 

৪৫ 08৩ ০:93 1989: 



২০৪ 

পরবর্তীকালের গবেষণ। বিবেকানদ্দের মতকে 

সমর্থন করে এ-বিবয়ে। বিবেকানন্দ ছিলেন 

এক সমন্বয়-কর্ত।, চিস্তা-জগতের মহাপ্রতিভাধর 

নেতা। জগতের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান 

বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে তাদের মধ্যে সামগ্স্ 

স্বাপন ক'রে এক অভিনব সমঘিত মতবাদ 

দিয়েছেন, যা মানুষকে চিন্তার জগতে 

শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ এনে দিয়েছে। সেইজন্ত তার 
£[7186071081-991606150 91)1710081165-তে 

117868011182,-এর যথাযথ স্বান নির্দেশিত 

হয়েছে | তার চিত্তাধারায় 120%6911811910,-এর 

স্বান কতখানি, তার কয়েকটি উক্তি দেখলেই 
পরিস্ফুট হবে । বলছেন তিশি, “81269710] 

01%1118961010) 105) 8৮010] 1005 13 

1709093987৮ 6) 09966 ০110 10 1108 10007" 

13199১10798. [0০ 0061১611959 7 & (3০07) 

1)0 09210068159 006 1):980 10816) ৫৮116 

1079 96910139] 101198 11) 1099$61%, 

তার এবিধ উক্তি থেকে ড্র বিনয় 

সরকার অভিমত দিয়েছিলেন যে, 

“ড15০1009019, 0 0119 1961)81 011700617) 

[118,09119]19া 210 অবশ্যই ডক্টর 

সরকারের এই উক্তিটি বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে 

নিদারুণ ভ্রান্তি জন্মানো স্বাভাবিক। অনেক 

সময়ে বিবেকানন্দের 'এই ধরনের উক্তির সঙ্গে 

সংযোজিত করা হয় আর একটি উক্তি ঃ 

€]1)9 9100019 101965109 10. 191181010 ০৪ 6০ 

179,009 01) 

[0019 

1069:19:6 1) 90018] 10966015, 

1991) $০013911 6০ 9০৮ 0৬18 00000. 

৪00 9৮9:১8108  আ০এ]] 09077891106. 

( [53908 -.84) ডক্টর সরকারের তাকে 

07296908118 বালে ঘোষণা, আর এই উক্তিটি 

সংযোজন ক'রে কোন কোন মহলে বল! হয় 

যে, বিবেকানন্দ নিজেই ম্প্$ ক'রে বলছেন 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ_৪র্থ সংখ্য! 

যে, ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজের 
সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব তার 
সমাজতগ্্বাদের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক 

নেই। বর্ম অম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। 

শেম-উদ্ধত উক্তিটি স্বামীজী করেছিলেন 

পুরোহিতদের লক্ষ্য ক'রে। কারণ একই 

চিঠির পরবর্তী পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন, “আম! 
003117995 1080 61)9 7011986 6০ 106911916 ($০ 

01091015675 01 12011110108 ০0110010911 )১61089)) 

10 ৪০7 ৪0019] 1009669:? এবং অন্ত একটি 

চিঠিতে বলছেন, 4২91191071৪ 20৮ ৪৮ 190]. 

007 0109 00106 17901 ৮০০ 20110101) 

69801769 %00. 6108.6 9501৮ 106106 15 01015 

০০ ০/0 8611 10016110116, 39616 8৭ 

006 ৬৮2 01 1):)06108] 80110861010”, তিনি 

যা বলতে চাইছেন, তা হ'ল: 4০০৮ আ]) 

17199602806 0010 079 0107 17911001017 8170 

ড০০, £9% 019 1999 791161010 01 009 0110+, 

অবশ্য মুষ্টিমেয় ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিদের স্বার্থে 

জনগণ বঞ্চিত হবে-এ তিনি কোনদিনই 
চাননি । বলেছেন, 21106 108860% 1000 
৪0019৮ড৮ 15 022,01580 01915 101 810171600] 

10010 900 10016199915 ০17051)9৭ ০0১6 691৮- 

11616 91781 6109৩ 

£০১ চচ1)0 ৮৪06 60 9010৮ 611৪ আ০01শ] & 

16919 16 [01501161698 ? 

[8118101) (08068 10 81) ৪০ ৪1109]0 ০০ 

1]11)18 19 60108 ৮৮০11:627 ০৮1১৮ 

186 01)0091908200100 006 6:06 01100110199 

[)০00% 8189) আ1)খ ? 

৮৪৪৮ ৪ ০01. 

800186% , 

01 00 791101010 900 01791) 81910151208 (1061) 

এ-কথার অর্থ হ'ল তিনি ধর্ম- 

জ্ঞানীদের স্বার্থে সমাজের সর্বসাধারণকে বলি 

দেবার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ-কথার অর্থ 

এই নয় যে, সর্বসাধারণকে ধর্মশিক্ষা দেবার 

তিনি বিরোধী ছিলেন। বার বার বলছেন, 

180:980 £61181070 200. 900086102,, ধর্মপ্রচার 

ও শিক্ষা বিস্তার কর। “19889 629 1088593 

০ ৪8০০19ট6৩. 
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ড16)006 10100176 25118102 ধর্মকে 

আঘাত ন! ক'রে জনগণকে উন্নত কর। 
আমর] দীর্ঘ সময় মূল বিষয় হ'তে দূরে 

গিয়ে প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় আলোচন। করেছি। 

আমর! বলতে চাইছি-_বিবেকানন্দের সমাজ- 
তন্ববাদ সম্পূর্ণ মৌলিক, তার গোত্র স্বতন্তর। 
তাকে আমরা 40715501081-901608110 9101- 

6091165 আখ্যা! দ্বিতে পারি। কিন্তু এই 
1301908180  91)101081165 ধর্ম) দর্শন ও 
49018100190 118,6611911977-এর সমন্বয়-প্রস্থত | 

তিনি ইতিহাসের 481171002115610 10691)7968- 

61০, দিয়েছেন । ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে 

তিনি পেয়েছেন “শ্রেণী-সংগ্রামবাদ" এবং আসন্ন 

শৃ্রসংস্কৃতি-বিশিষ্ট শৃদ্র-শাসন। কিন্ত সেখানেই 
ইতিহাসের গতিচক্র থেমে যাবে না। 
মহাভারতের সাম্য উল্লেখ ক'রে তিনি বলছেন: 
1]1)9 %511019 ০10 93 110 8109 199৫1100108 

190]160 18) 131:817109008) 8100 88 0106৩ 

19290 60 99692067%69১ 01095 160010)9 01%1- 

060 17060 90100916106 08/8698) %10 01761 6119 

০5০]9 6008 10000 (1795 জ1]] ৪1] £০ 0901 

0 6098 13181071018) 011010, 01019 05০19 

1৪ 6070100 10000 900 1 ছা ০০ 

866626100 6০ 03৮, (40109 01199107) ০1 

9০০৮ )। তার মতে আদিম সমাজ ছিল 
সাম্য-সমাজ, কিন্তু তা ব্রাহ্মণদের উচ্চ-সংস্কৃতি- 

সম্পন্ন সাম্য-সমাজ। অধংপতণের ফলে 

শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে। পুনর্বার চক্র ঘুরে 

যাবে, শ্রেণীবিহীন শূদ্র-সমাজ শ্রেণীবিহীন 

ব্রাহ্মণ সমাজে উন্নীত হবে। তার 40:019৮- 

/০৮-এ শূদ্র- ও ব্রাঙ্ণ-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটবে । 

এবং সেইজন্য তিনি বলছেন। +:010) 6৪ 
11010952080 00 609 1098৮ 17190, 

৪৮৪7 0129 10 6019 ০০0৮.0৮ 1098 60 6 800 

0990256 0116 10981 7111079,0”, সোরোকিন 

বলেছেন, €7681028]' সমাজ আবার গতি- 

ক্রযে ফিরে আসবে, যে সমাজের ভিত্তি ধর্ম 
তপন্র্যী সত্য শিব ও কল্যাণের ওপর। 

সযাজতন্্ববাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ ২০৫ 

আর কেউই তা বলেননি । বিবেকানন্দ এ-কথা 

বহু আগে বলেছেন সোরোকিন তখন হয়তো 

জন্মাননি। সেইজন্য এখানেও বিবেকানন্দের 

মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক যেন মৌলি- 
কত আমর দেখেছি তার 40:519892150 01988- 

1988 ৪০০1965 ও %:01960৮-এর ধারণায় 

তিনি লেনিন প্রভৃতির পুরোগামী ছিলেন । 
তার কর্মপন্থার অভিনবত্ আমরা লক্ষ্য 

করেছি। শিক্ষা ও বেদান্তোক্ত উদার বিশ্ব- 

জনীন ধর্ম ছড়িয়ে দ্রিতে হবে। এ কাজ 

বৈপ্লবিক সংগঠন-পদ্ধতিতে করতে হবে। 

যুবশক্তিকে তিনি এমন ক'রে সংগঠিত করতে 
চেয়েছিলেন যে, তার! বিছ্যদ্বেগে সমুদ্র- 

তরঙ্গের মতো প্লাবিত ক'রে ফেলবে দেশকে 
এবং সে তরঙ্গ পৌঁছবে চাষার লালের পাশে, 
শ্রমিকের কারখানাতে' ভুনাওয়ালার উহ্ননের 

পাশে। এবং এ কর্মপন্থায় কোন পথে জোর 

ক'রে জনসাধারণকে চালিত করা স্কান পায়নি । 

তিনি মে ধরনের কার্যহ্চীর বিরুদ্ধে তীব্র 

প্রতিবাদ জানিয়ে গিয়েছেন। জাগ্রত জনগণের 

বিবেকের বিচার শুভফলপ্রদ--এ বিশ্বনিয়ম 

তিনি জানতেন; এবং এও জানতেন, 

[7১615 ০01 6000৫116 &00. ৪০৮1০০'-কে প্রথম 

স্থান দিতে হবে মানবীয় অধিকার-পদ্ধতিতে। 

না হ'লে পরিণাম অশুভ হবে--সমাজ 

বিচ্ছিন্টতার (91510692186100) কবলিত হবে। 

স্থৃতরাং দেখছি, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র" 

বাদের যে কয়েকটি যুক্তিশিদ্ধ তত্বের উপর 

প্রতিষ্ঠা, তা সম্পূর্ণ মৌলিক। এ তত্বগুলি 
হ'ল £ জীবের দেবত্ববাদ, জীবনের অবশ্বস্ভাবী 

আধ্যাত্িক পরিণতিবাদ, বিশেষ সুবিধাবাদ, 

ইতিহাসের আধ্যান্িক ব্যাখ্যা, উখ্বান-পতনের 
নিয়মে সমাজ-বিবর্তনবাদ, শ্রেণী-সংগ্রামবাদ। 

ইতিহাসের চক্রাকার গতিপথবাদ, ব্যকি- 



২৩৬ 

স্বাধীনতাবাদ ও বৈজ্ঞানিক বস্তবাদ। তার 

সমাজতান্ত্রিক কর্মস্থচী ও অভিনব ধর্ম ও শিক্ষা 

প্রচার বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ; এবং মনে রাখতে 

হবে, তিনি সমাজের 49010” চাননি) যা 
চেয়েছেন; তা হ'ল আমূল রূপান্তর । ব্রাঙ্গণ- 

স্কৃতি-সম্প্র প্রজা পুঞ্জের শ্রেণীবিহীন সমাঞ্জ। 

সেখানে মান্থষের দেব স্বীকৃতি পাবে, এবং 
সকল স্বার্থনিয়ন্ত্রিত হবে মানুষের অধ্যান্প্রবণ- 

তার দ্দিক থেকে । এইকব্নপ রূপান্তর-সাধনের 

সম্পূর্ণ উপযোগী কর্মপদ্ধতি তিনি দিয়েছেন। 
এই সকল বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত করছি যে, 

বিবেকানদ্দের চিন্তাধারার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ 
সমাঞতন্ববাদ নিহিত রয়েছে, তা সম্পূর্ণ 

মৌলিক। অতি স্বল্নকালস্থায়ী জীবনে 
তিনি ত। একত্র সংগ্রথিত ক'রে যেতে 

পারেননি, তা ঠিক তার কাজও ছিল না। 

তিনি এসেছিলেন কালের অধিনায়করূপে 

আমাদের রূপান্তরের রূপ দিতে । সেইজন্ত 
তার ধারণাগুলি ইতত্ততঃ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন 

বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে, মৌলিক রচনায়-_সর্বত্র। 
এইজন্তই অবশ্য তার স্ষঞ্ধে ভূল ধারণ] হয়েছে। 

তার কয়েকটি উক্তি দেখেই কেউ কেউ মনে 

করেছি যে, তিনি মাঝ্সবাদী সমাজতন্ত্রী ছিলেন, 

কেউ বা যনে করেছি তিণি ধর্মযাজক-ম্থলভ 

€70022,610 900181186' ছিলেন । কিন্তু একটু 

পরিশ্রম-সহায়ে তার সমগ্র রচনাবলী অনুসন্ধান 

করলে অবশ্য দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদের 

ইতিহাসে এক যুগান্তকারী নুতন মতের তিনি 

প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং তা পূর্ণাঙ্গ এবং 

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। আশ্চর্যের বিষয় এই 

যে, এই নূতন ভাবধারা অলক্ষ্যে পৃথিবীর 

কোন কোন সমাজ-দার্শনিকের চিস্তাধারায় 

প্রতিফলিত হয়েছে । 

অবশ্ব তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন, তার 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 

অনেক কিছুই তিনি স্থত্রাকারে দিয়েছেন, ষ| 
ভাষ্যের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ভাষযকারের! 
মনে রাখবেন যে, নিরপেক্ষ বিচার চাই। 
'বৈজ্ঞানিক, আখ্যাপ্রাপ্ত আলোচনাও সব 
সময় নিরপেক্ষ নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই 
তথ্যাদি এমন ভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে 
কিংবা গ্রথিত কর! যেতে পারে, খাতে সত্যের 

বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌছানে যায়। এ বিষয়ে 
আমাদের বিশেষ অবহিত হ'তে হবে। আমর! 

আমাদের বতমান আলোচনায় এর কিছু প্রমাণ 
পেয়েছি । পূর্ব সিদ্ধান্তের দরুন এরূপ তুল 
হওয়া স্বাভাবিক । 19607101-0191978- 
1197),-এব দিক থেকে ডক্টর দত্ত এবং 
0110196%0,  9001%1196দের সম্মুখে রেখে 

অধাাপক সরকার আলোচনায় প্রবৃত্ব হওয়ায় 

তার উভয়েই বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে ভূল সিদ্ধান্তে 
এসেছেন। অবশ্য তারাই বিবেকানন্দের 
সমাজততন্ত্ববাদ-সম্পর্কে আলোচনার উদ্বোধন 
করেন এবং বিবেকানন্দকে ভারতীয় সমাজতন্ত্- 

বাদের পূর্বস্থরী ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 
ডক্টর দত্ত ও সরকার অনেক নুতন তথ্যেরও 
উদ্ঘাটন করেছেন । ডক্টর দ্ত্তই দেখিয়েছেন 
যে, বিবেকানন্দ 1,9010-এরও পূর্বে শূদ্র-শাসন 
ও শূত্র-সংস্কৃতি সম্বন্ধে নুম্প্ ধারণ! দিয়েছেন । 
এর] যে গোড়ার কাজ করেছেন, তার জন্ত 

সকলকেই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে 
এবং তাদের আলোচনা হতেই নৃতন 
ভাষ্যকারদের অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু যে 

কেউ আজ এ-বিষয়ে অগ্রসর হবেন, তাকে 
মনে রাখতে হবে যে, বিবেকানন্দের চিন্তা- 
পদ্ধতি একটি পরম্পর-সম্বন্ধে গ্রথিত, বস্তৃতঃ 
5009 $/1)019. তার লমগ্র চিন্তাধারা বিচার 

ক'রে সিদ্ধান্ত গঠন করতে হবে! নতুবা 
নিদারুণ ভ্রান্তপথে তার! পরিচালিত হবেন। 
এবং বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্ববাদের পরিচয় 
গ্রহণ করতে হ'লে তিনি ধর্মদর্শনকে যে নৃতন 
রূপ দিয়েছেন, নূতন যে নীতিশান্ত্র দিয়েছেন 
তাবাদ দিলে চলবে ন। সমগ্র জ্ঞান-জগতের 
যাবতীয় চিন্তাগুলির সমন্বয় সাধনের উপর 
তার সমাজতন্ত্ববাদের প্রতিষ্ঠা - এ-কথা মনে 
রাখতে হবে। (সমাপ্ত) 



শ্্রীরামকষ্ের শিক্ষায় সমন্বয় ও সামগ্তন্ 
শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর 

ভগবান লাভ বা আত্মোপলর্িই মানব- 

জীবনের মহত্বম উদ্দেশ্য । ক্ষুদ্র বারিকণার 

সহিত সাগরের, আলোক-কণিকার সহিত 

জ্যোতিঃসমুদ্রের যে সম্বঞ্ধ, কষুদ্রয়তন মাহৃষেরও 

বিরাট ব্রহ্মসত্তার সহিত সেই সম্পর্ক। কাজেই 
তাহার “নালে সুখমস্তি, ভূমৈৰ সুখম্ঠ | এই 

উপলব্ধিই মান্ুমের মনুষ্যত্ব । কিন্তু দেহমনে 

সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে সাধারণতঃ নিওণ 

নিরাকার ব্রঙ্গসত্ার ধ্যান মম্ভবপর নয়। 

সাধারণের সাধনার পক্ষে একটি আদর্শ 

প্রয়োজন এবং শ্রেষ্ঠ আদর্শের জন্ত তাহাদিগকে 

ভগবানের অবতার-লীলার আশ্রয় গ্রহণ করিতে 

হয়। মধ্যান্থের জলন্ত সর্ধকে অবলোকন কর! 

দুঃসাধ্য, কিন্ত ্থর্যোদয়ের ক্ষ” যেমন মাধূর্যে 
ভরপুর, তেমন অভ্ভাবনায় সমুজ্ৰল। বিরাট 

্্ষত্তাও ঠিক তেমনই ভাবে ভক্তের জন্য 

অবতাররূপ করুণাবিগ্রহ বারণ করেন। 

ইহার] মান্থষের জন্য এক উচ্চতঞ্জ জগতের 

বার্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আসেন। বর্তমানে 
এমনই এক পুরুনের প্রভাবে শুরু হইয়াছে এক 

যুগান্তরের পালা এবং এই পুরুষ যুগাবতার 
শ্রামকৃ 

মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত 

করিয়। ইঞ্টলাভে সমর্থ করার জন্যই ধর্মের 

উৎপত্তি। কিন্তু মানুষ লক্ষ্যত্র্ হইয়। বস্তুকে 

ত্যাগ করিয়া কেবল নামরূপ লইয়াই কলছে 
ব্স্ত। তার ফলঙ্বরূপ জগতে 'আজ পর্যস্ত ধর্ম 

লইয়া যত অনর্থ ও অশান্তির স্থষ্টি হইয়াছে, 
বোধ হয় ততটা আর কিছু দারা হয় নাই। 
পরম্পরের উপর প্রভাব-বিস্তারে একাস্ত 

'শাখা-প্রশাখায় 

আগ্রহশীল বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে একের 

অন্ের প্রতি উদ্দার সহাম্বভূতির অভাব এবং 
অসহিষ্ণতার ভাবই ইহার কারণ। একটি 
কথা আছে যে ৪0116091165 1১108 17675 

£8110100 €105.'--অর্থাৎ যেখানে তথাকথিত 

ধর্মের শেষ, সেইখানে আধ্যাত্মিকতার আরস্ত। 

শ্রীরামকৃষ্জ-জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। তিনি তাহার 
উদার সাধনজীবনে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন 

শাখায়--এমন কি খ্রীহ্ীয় ধর্ম ও ইসলামের 

স্ুফী-্মতেও--সাধনায় সিদ্ধিলাভের ফলস্বন্বপ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, একই পরমবস্ত 
বছরূপীর মতো বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ধর্মে 

প্রতিভাত হইয়াছেন। এইবপে সর্বধর্মের 
মূলগত একত্ব আবিষ্কার করিয়া তিনি আত্ম- 

প্রত্যয়ের সহিত বিশ্ময়বিমূঢ় জগৎসমক্ষে ঘোষণ! 

করিলেন “যত মত; তত পথ'--এই মহাবাণী। 

ধর্মের ইতিহাসে যোজিত হইল এক অভিনব 

অধ্যায়। 

আবহমান কাল পবিয়। মানবমনে এক ধর্ম" 

প্রবণতার ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে 

এবং এই প্রবণতাকে বলা যাইতে পারে 
শাশ্বত ধর্ম বা 116909] [91101020.1 বিভিন্ন 

ধর্মীয় মতবাদ এই শাশ্বত ধর্মেরই অঙ্গীভূত। 
এই ধর্মসহায়ক যেন উ্ধ্বমূল হইয়া একই পরম- 

বস্তুতে শিকড় লঙ্গিবেশ-পূর্বক অধোদেশে বনু 
বিস্তত্ত হইয়া রহিয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের “যত মত তত পথ" কথাটি এই 

ধর্মতরুরই পরিপোষক। কথাটি সকলের 
কাছেই পরিচিত, কিন্তু অনেকেই ইহা অতি 

সাধারণভাবে বুঝিয়া থাকেন? ইহা যে কঠোর 



২১৮ 

সাধনপ্রস্ছত জগৎকল্যাণের বীজমন্ত্র এ-কথ। 

তাহার] উপলব্ধি করেন ন1। শ্রীরামকু্চ এই 
ধর্মকণ্টকিত পৃথিবীতে আর একটি বিশেষ ধর্মীয় 

মতবাদ চাপাইয়া দিবার জন্য আবিভূতি হন 
নাই; শাশ্বত ধর্মের ভিত্তিতে সর্ব ধর্মের সমহ্বয়ে 

এক উদ্বার মহাধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্তই তাহার 

আবির্ভাব এবং এই অর্থে ছিলেন নুতন ধর্মের 
স্বাপক। সকল ধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ 

করায় সর্বধর্ম যেন তাহার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ 

করিয়াছিল; সুতরাং তিনি ছিলেন সর্বধর্ম- 

স্ব্ূপ। জগতের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আর 

কেহই এমন মহাসমন্বয়ের বাণী আচরণ করিয়া 
প্রচার করেন নাই) তাই তিনি ছিলেন 

অবৰতারবরিষ্ঠ । সেইজন্তই দেশিকেন্ত্র স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহাকে 

স্বাপকায় চ ধর্মন্ত সর্বধর্মস্বরূ পিণে | 

অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্তায় তে নমঃ॥' 

এই মন্ত্রে জানাইয়াছেন প্রণতি। এতদ্বারা 

শরামকৃষ্জের 'যত মত, তত পথ' এই মহ]- 

বাক্যের তাৎপর্যই পরিস্ফুট হুইয়াছে। এই 
সমন্ব়ী ভাবধারা! ধর্জগতে ও মননরাজ্যে 

বিবিধ সংগ্রামশীল আদর্শবাদ ও পক্থার মধ্যে 

সামগ্স্ত-বিধানের দ্বারা তাহার জীবনে এক 

উদার সর্বজনীনত1 আনিয়! দিয়। তাহাকে এক 
অপূর্ব মহিমীয় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। 

প্রথমতঃ আমর] দেখিতে পাই যে, শ্রীরাম- 

কৃষের সমন্বয়ী ভাবধার1 বছধাবিচ্ছিন্ন মানব- 

সমাজের ক্ষেত্রেও কার্যকর । সকল ধর্ম 

যেমন মূলতঃ এক, তেমন যাহাদের ভিতর 

দিয়! এই সকল ধর্ম অভিব্যক্তি লাভ করে, নান! 

বৈষম্য সত্বেও সেই মানবসমূহও মূলতঃ এক। 
আত্বোন্নতি ও ক্রমবিকাশের ধারা সব ক্ষেত্রে 

এক গতিতে অগ্রসর হয় না এবং সেইজন্য 

প্রকৃতির রাজ্য বৈচিত্রযপূর্ণ, সেখানে একঘেয়ে 

উদ্বোধন | ৬৫তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

সমতার স্থান নাই। কিন্ত এই যে বৈচিত্র্য, 

তার ধারকরূপে রহিয়াছে এক শাশ্বত সত্তা 

ঠিক চলচ্চিত্রের পর্দার মতো, যার উপর প্রতি- 
ফলিত ঘটনাবলী দ্রুত পরিবর্তনশীল হইলেও 

তাহার স্বর্ূপের কোনই পবিবর্তন হয় না! । 
শ্রীরামকৃ্চের সমন্বয়ী ভাবের অন্ধবৃত্তি-ক্রমে 

বনহুর মধ্যে মৌলিক এঁক্যের এই যে জ্ঞান, 
তাহাই হুইবে বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দিকত দ্বারা 

বহুধ। বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে ভাবগত 

এঁক্য (77700810081 [0660190101) সাধনের 

প্রধান সহায়ক । 

এখানে মানবজাতির মৌলিক এক্য বিষয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিশেম অবদানের উল্লেখ 

প্রয়োজন । মানবসমাজ দুইটি পক্ষপুটের উপর 
ভর করিয়! অগ্রসর হয়- একটি পুরুষজাতি ও 
একটি নারীজাতি। এই দুইটি পক্ষপুট সমবলে 

বলীয়ান না হইলে ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইয়! 
পড়ে এবং অগ্রগতি হয় ব্যাহত। কিন্ত 

আমাদের নারীজাতি অন্ততঃ ধর্মের ক্ষেত্রে 

ছিলেন অবহেলিত । আমাদের অবতার 

পুরুষগণ, এমন কি করুণাবতার ভগবান্ 

তথাগত এবং প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীকুষ্ণ- 
চৈতন্তও নারীকে দূরে রাখিয়াছিলেন। কিন্ত 
শ্রীরামকৃ্জ নারীকে অধিকতর মর্যাদা দিয়া 

গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়! থাকেন ষে, 

শ্রীরামরুঞ্$ও কাঞ্চনের সঙ্গে কামিণীকে বর্জন 

করিয়াছিলেন। কথাটি ঠিক; কিন্তু 'কামিনী' 
আর “শারী' কথ! ছুইটি একার্থক নহে । তিনি 

“কামিনী'কে অবশ্যই বর্জন করিয়াছিলেন 
কিন্ত নারীকে মহিমময়ীর আসনে প্রতিষিত 

করিয়া গিয়াছেন। তাহার নারীভক্তদের 

কথ। স্বুবিদিত। আীশ্রীমায়ের সঙ্গে লীল! 
তাহার জীবনের এক অলৌকিক অধ্যায় ও 
জগতের ইতিহাসে ব্যক্তিগত আধ্যাত্সিক 
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জীবনের এক অপূর্ব আদর্শ । এতদৃদ্বার.তিনি 

ইহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, নারী বিশ্ব- 
জননীরই প্রতীক। এইরধপে তিনি মানব- 

সমাজের ছুইটি পক্ষপুটের মধ্যে সাধারণ ভাবে 
ভাবগত সম্পর্কের আদর্শ স্থাপন করিয়! 

গিয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ এহিক বিষয়ে আচরণ সম্পর্কিত 
ছুইটি পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য | এই ছুই পন্থার 
একটির নাম নিবৃত্তিমার্গ (90০ অঞড ০01 192000- 

99610 ), যার ফল নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি এবং 

অপরটির নাম প্রবৃত্তিমার্গ (879 ৮৮৪5 ০: 

8০000 ), যার ফল অভ্যুদয় বা এহিক উন্নতি । 
মোক্ষমার্গ প্রথমটিকেই অর্থাৎ নিবৃত্তিকেই 

প্রাধান্ত দিয়! ত্যাগের মহিম! কীর্তন করিয়াছে, 

স্বল্পসংখ্যক ত্যাগব্রতী মানব ব্যতীত অধিকাংশ 

মাহ্ৃমই কামনা-বাসনায় পূর্ণ এবং প্রবৃত্তিমার্গই 
তাহাদের উপযুক্ত পন্থী । শ্রীরামকৃষ্ণ এই ছুইটি 
প্রবণতার যথাযথ বিধান করিয়া গিয়াছেন। 

তাহার শিক্ষা এই যে, ঈশ্বরের প্রতি এঁকান্তিক 
টান না থাকিলে এবং “মন মুখ এক করিয়া" 

সরলভাবে না চলিলে কোন পন্থাতেই অভীষ্ট 

লাভ হয় না। কোন, পন্থা-বিশেষের বাহ্ 

আড়ম্বর নয়, ঈশ্ববপ্রীতি ও তজ্জনিত আধ্যাত্মিক 

গুণাবলীই প্রকৃত ধর্মছ্ীবনের পরিচায়ক। 

'আধ্যাত্মিক. প্রেরণ, শ্রদ্ধা ও সদসদ্বিচারসম্পন্ন 

হইয়। সংসারে থাকিয়াও 'পাঁকাল মাছের মতো!" 

নিলিপ্তভাবে সংসারের আবিলতান্প কাদা- 
মাটি হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়! চলিতে চেষ্টা 

করিলে শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তিধর্মও নিবৃত্তিধর্মের 
যতোই মহিমময় হইয়া উঠে এবং পরিণামে 

নিঃশ্রেয়সে পৌছাইয়! দেয়। পক্ষান্তরে নিবৃত্তি- 
ধর্মেও কেবল বিষয়কে ছাড়িলেই চলে ন', 
সে সঙ্গে ঈশ্বরকে ধরিতে হয়; ত্যাগের 
শৃন্ততাকে গ্রহণের পূর্ণতায় ভরিয়া তুলিতে হয়। 

€& 

শ্রীরামকফের শিক্ষায় সমন্বয় ও সামগ্রস্ত ২৬৯ 

তৃতীয়তঃ চরম সত্যবস্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন 

মতবাদের সমন্বয় । এই সম্বন্ধে দুইটি ধারণ! 

প্রচলিত £ একটি 10709780108] 9০8. অর্থাৎ 

নিপুণ নিরাকার বর্ষের এবং অপরটি 

7১9:507281 ০০ অর্থাৎ সগুণ নিরাকার বা! 

সগ্ডণ সাকার ভগবানের । নিগুণ নিরাকার 

ব্রঙ্ম সনাতন ধর্মান্তর্গত অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য । 

বৌদ্ধধর্মের শূন্বাদও স্পষ্টতঃ না হইলেও এ 

দিকেই ইঙ্গিত করিয়া থাকে । সগুণ নিরাকার 

ঈশ্বব গ্রীস্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্মের উপাস্ত এবং 
সগুণ সাকার ভগবান্ সনাতন ধর্মের অদ্বৈত- 

বাদ ব্যতীত অপর সকল শাখারই অভীষ্ট। 

নিগুণ নিরাকার ব্র্দের সাধন কৃচ্ছসাধন 

'জ্ঞানমার্গ, নামে অভিহিত, আর সগুগ 

নিরাকার ব! সগুণ সাকার ভগবানের উপাসন। 

অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসসাধ্য “ভক্তিমার্গ' নামে 

পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ববর্তী অবতার- 
পুরুনগণ এই দুইটি মতবাদের যে-কোন 
একটিকেহ গ্রহণ ও প্রচার করিয়া! গিয়াছেন। 

কিন্ত শ্রামকৃঞ্জের সাধন ও তজ্জনিত উপলব্ধি 

ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, এই ছুইটি মতবাদ 

চরম সত্য বস্তুর পরস্পর-নিরপেক্ষ ছুইটি পৃথক্ 
সত্তাকে ন] বুঝাইয়া একই সক্তার এপিঠ ওপিঠ 
নির্দেশ করিয়া থাকে । তাহার মতে ভক্তের 

প্রেমভক্তির তুহিনস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া জ্ঞানীর 
জ্ঞানগম্য অসীমই সসীমত্ব প্রাপ্ত হম) কাজেই 

তত্বুতঃ যিনি সমীম, তিনিই অসীম । সাধনায় 

সিদ্ধিলাভের পরেও তাহার ভক্কতিমূলক 

উপাষন1 এবং জ্ঞানমূলক সাধন! এই কথারই 

যাথার্থ্য প্রমাণ করে। এই জন্যই সাধন সম্বন্ধে 
তাহার উপদেশ সকলের প্রতি সমান ছিল না। 

তাহার নিজেরই ভাষায় বল! যায় যে, অভিজ্ঞা 

জননীর ন্যায় তিনি “যার পেটে যেমনটি সয়, 

তেমন পথ্যেরই ব্যবস্থা করিতেন। 



২১৫ 

তারপর ভগবৎ-কৃপা ও স্বাধীন ইচ্ছ। 
(1015109 £:80০ &00. 5196 11] ) এই দুইটি 

আপাতবিরোধী মতবাদের যধ্যে সাষঞ্জন্য। 

কপাবাদিগণ বিশ্বাস করেন যে, এহিক দিদ্ধি 

এবং পারত্রিক মুক্তি একমাত্র ভগবৎ-কপার 

উপরই নির্ভর করে; পক্ষান্তরে স্বাধীন ইচ্ছার 

শক্তিতে ধীহারা আস্থাবান্, তাহারা এই দৃঢ় মত 
পোষণ করেন যেঃ এছিক সিদ্ধিই হউক আর 

পারত্রিক মুক্তিই হউক, তাহ একমাত্র স্বাধীন 

ইচ্ছা ও তজ্জনিত প্রচেষ্টা দ্বারাই লভ্য। কিন্ত 

পরম্পর-নিরপেক্ষ ভাবে এই ছুইটি মতই যে 

ব্যর্থ এবং পাফল্যের জন্য তাহারা যে পরস্পরের 

উপর নির্ভরশীল, প্রীরামকৃষ্ণ এ-কথ। পরিষ্কার 

ভাবে দেখাইয়া] গিয়াছেন। দৃষ্টাস্তপ্ধরূপ তিনি 
বলিয়াছেন যে রজ্জুবদ্ধ গাভী যদি তাহার গণ্ডি 

বন্ধ স্বাধীনতার সন্ধ্যবহার করে, তাহ হইলে 

কপাপরবশ প্রভু রজ্জু দীর্ঘতর করিয়। দিয়] 

তাহার স্বাধীনতার পরিসর বরধিত করিয়া দেন 
এবং এইরূপে ক্রমে তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্তি 
প্রদান করেন। ঠিক সেইরূপ মাহ্ৃম যদি 
তাহার সীমাবদ্ধ খারীন ইচ্ছার যথাযথ ব্যবহার 

করে, তবে ভগবৎকপায় তাহ পরিসরে বুদ্ধি 

প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন 

হইয়া যায়। মোট কথ, স্বাধীন ইচ্ছ। বলিতে 

বুঝিতে হইবে-_নিজ সীমিত শক্তির যথাযথ 
ব্যবহার, নিরক্কুশ স্বেচ্ছাচার নয়) আর তার 

সঙ্গে থাকিবে ভগবৎকূপার অস্তিত্বে ও 

অধিকর্তৃত্বে বিশ্বাস । সেই জন্তই শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপদেশ, 'পাল তুলে দে না; কৃপা বাতাপ 

তো৷ বইছেই | 
এই প্রসঙ্গে অনেকট। স্বাভাবিকভাবেই 

অধ্যাত্ববাদ ও জনকল্যাণবাদের (90116991165 

৪00 [নু 01801800 ) কথা আসিয়। পড়ে। 

অধ্যাত্বকাদিগণ ভগবদারাধনা ও ভগবান্ 

উদ্বোধন | ৬৬তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্য] 

লাভকেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিশ্বাস 
করেন, জনকল্যাণবাদ্িগণ (20000801968 . মনে 

করেন যে, যুক্তি বুদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান পাধিব- 
জ্ঞানের সাহায্যে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী 
মানবকল্যাণ সাধন ছাড়া অন্ত কোন ধর্ম নাই। 

কিন্ত অধ্যাত্মবাদদীর পুজা, অর্চন1 ও স্তবস্তুতির 

সঙ্গে হৃদয় মন ও ৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা-সাধনের 
প্রচে্ী না থাকিলে তাহা গৌড়ামি ও 

পৌত্বলিকতায় পর্যবসিত হয়, এবং আমাদের 

তাহাই হইয়াছিল। পক্ষান্তরে জনকল্যাণবাদী 
যে যুক্তি, বুদ্ধি ও পাথিবজ্ঞান বা অপরাবিদ্ভার 
অন্থশীলনের উপর নির্ভরশীল, তাহার নিয়ন্ত্রণের 

জন্ত যথোপযুক্ত চরিত্রবল না থাকিলে তাহা 

উন্মার্গগামী হইতে বাধ্য। আধ্যাত্মিকতা বা 
পরাবিগ্ঠার অন্ুশীলনই চরিত্রবলের উৎস। 

কাজেই জনকল্যাণ সাধনের প্রবৃত্তি যদি 

আধ্যান্সিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, 

তবে তাহ! মাগ্নষকে তাহার চারিত্রিক 

দুর্বলতার স্যোগে বিপথগামী করিয়। অহমিক, 

স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতালোলুপতা দ্বার! উদ্ত্রান্ত 

করিয়! তুলে এবং সে গ্যেটের ( (০০৮০০) 

ফাউস্টের ( 8৪৮) মতে। মেফিস্টফেলিস 
( 01901015801)10198 )-দ্ধূপী শয়তানের কাছে 

আত্মবিক্রয় করিয়া বসে। তখন সে তাহার 

পাথিব জ্ঞানরাশিকে মানবকল্যাণের পরিবর্তে 
মানবের অকল্যাণেই অধিকতর প্রয়োগ করিয়া 

থাকে। বর্তমান বিশ্বের নৈতিক আবহাওয়াই 
ইহার প্রকৃ্ঠ প্রমাণ। আ্রীরামকষ্জের মধ্যে 

আমর! পাই এই ছুইটি মতবাদের এক চমৎকার 
সামগ্তস্ত । তাহার মতে প্রকৃত জনহিতৈষণ! 

তখনই সম্ভব, যখন মাম্থষ আধ্যাত্মিক উন্নতির 

ফলে ভগবানের সর্বব্যাপিত্বে বিশ্বাস-সম্পন্ন হয় 

এবং ফলে তাহার প্রভূত্বব্যঞ্রক “জীবে দয়া'র 

ভাব 'জীবসেবা'র ভাবে রূপান্তর লাভ করে। 



বৈশাখ, ১৩৭০ ] 

তাহারই ভাষায় বলা যায় যে, “শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা'র আদর্শের নামই প্রকৃত জনকল্যাণ- 

বাদ। শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্রে অন্প্রাণিত 

হইয়াই তাহার ভাবসাধক স্বামী বিবেকানন্দ 

জনকল্যাণ-ব্রতে দীক্ষিত হন এবং রামকৃঞ 

মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা! গিরিকন্দরবাসী 

সন্যাসীকে ডাকিয়া আনিয়াছে লোকালয়ে, 

 অধ্যাত্ববাদের সঙ্গে ঘটাইয়াছে জনকল্যাণ- 

বাদের এক বাস্তব ও কার্ষকর সমন্বয়। 

শীরামকফের শিক্ষায় সমন্বয় ও সামগ্তস্ত ২১১ 

শ্রীরামকৃ্জের জীবনের এই সংক্ষিপ্ত 

আলোচন1 হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় 
যে, তাহার মধ্যে সনাতন ধর্ষের তথা ভারতীয় 

কৃষ্টির সমন্বয়ী ভাবধার! মূর্ত হুইয়! উঠিয়াছিল। 
এই হিংসা-জর্জরিত ধরণীর বর্তমান সম্কটজনক 
মুহূর্তে যে তাহারই শিক্ষার সন্ধানী আলো! 

বহুধাবিচ্ছিন্ন উন্মা্গগামী মানবজাতিকে সমন্বয় 

ও শান্তির পথে পরিচালিত করিবে, এই আশ! 

ছুরাশ নয়। 

মনোদর্শন 
_শ্ীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

দ্বৈত হতে অদ্বৈতৈর এক-হ'য়ে-যাওয়া লীলা মুখে 
আকাশ চৃদ্বন করে সাগরের মধুর সঙ্গীত; 

জন্মমৃত্যু আবর্তনে বহুবার হারায়ে সম্বিৎ 
শুক্তিতে রজত-ভমে গেল দিন বেদনার বুকে । 

স্বযুনার দ্বার খুলে চিত্তাকাশে হেরি চিত্রলেখা, 

অসীমের স্বরে স্বরে যাবে কিগো মিশে প্রাণ মম ! 

বর্ষণ-মুখর ক্ষণে নীড়ে-থাকা বিহঙ্গের সম 

বিচ্ছিন্ন একক আমি £ ক্ষীণ হয়ে আসে আয়ুরেখা। 

ংখযা-গণনার সাথে জপমাল! ঘুরে যায় সদা, 
অন্তরের শুক্তি মোর শ্বাতী হ'তে লভিল না বারি, 

হৃদয়ের সিফুতলে ধারে ধীরে মুক্তা হ'ত মা গো! 

করুণায় সাত করি কহ রামকৃষ্ণ-তত্বকথা 

ত্রিপাদ বিভূতি যেথা, কবে সেথা যাব বিশ্ব ছাড়ি! 

মাগি তব সমীপতা, কৃপা ক'রে কাছে মোরে ডাকো । 



০৯ ১ 

কবি বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী 

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে “কৰি' শব্দটির 

ছুই অর্থে প্রয়োগ পাওয়া! যাঁয়। প্রথম অর্থ - 

করান্তদর্শী, দ্র্া। দ্বিতীয় অর্থ --কাঁব্য প্রতিভ1- 

যুক্ত পুরুষ, রসতরষ্টী। এই দ্বিবিধ অর্থেই 
কবিরূপে স্বামীজীর প্রতিভার বিশ্লেষণ ও নির্ণয়ে 

তাহার বিরাট ব্যক্রিত্বের দুইটি দিক সুম্পষ্টরূপে 

উপলবৰ হইতে পারে । 

আমাদের দেশে দ্রঙ্টা বা জ্ঞানী বলিতে 

যে-জ্ঞানকে বুঝায়, সে জ্ঞান (কবিত্ব) উপলব্ধি- 
প্রন্থত্। এই দৃষ্টি ৰা উপলব্ধির কথ! দার্শনিক- 
গণ নানাভাৰে ব্যাখ্যাত ও লক্ষিত করিয়াছেন। 

বৈদিক মন্ত্রে ব্রঙ্গের উপলবিপ্রসঙ্গে কথিত 

হইয়াছে--'হদা| মনীষা! মনসাভিক্লিণ্ডঃ' | এই 
বাক্য হইতে বুঝ! যায় যে, ব্রন্গের উপলব্ধি 
বা অবগতি এই তিনটি উপায়ের দ্বার! ব। তিন 

ভাবে হইয়া থাকে । ছাদ", “মনীষা” ও 

'মনসা'_এই পদগুলি ব্যাখ্যায় কিছু মতভেদ 

থাকিলেও ইহা সুষ্পষ্ট যে, এখানে তিনটি 

বিভিন্ন শব্দ দ্বারা একই পদার্থ কথিত হয় নাই, 
তিনটি পদার্থই কথিত হইয়াছে । এই তিনটি 

পদার্থ কি, যাহ! দ্বার! বঙ্গের অভিক্িপ্তি বা 

অবগতি হইয়া থাকে? “হৃদয়ের দ্বার! 

'মনাষে'র দ্বারা ও 'মনস্'-এর দ্বারা। ইহা 
নিঃসংশয় যে 'হৎ। 'মনীষত ও 'মনস্* এই 
তিনটিতে তিন বস্তু বা তিনটি করণ অভিহিত 

হইয়াছে_যাহ! দ্বার| পূর্ণরূপে ব্রন্ষোপলন্ধি 
নিপ্পন্ন হয়। “হাৎ বলিতে যদি ভাবাবেগ ও 

অহৃভূতিপ্রধান অস্তঃকরণ হৃদয়কে বুঝায়, তবে 
মনীষত ও “মনস্* এই ছুইটি শব্দে যথাক্রমে 
চিন্তা ও বিচারশক্তি-প্রধান অস্তঃকরণ “বুদ্ধি, 

'ও ইচ্ছাশক্কি-প্রধান অন্তঃকরণ “মন'__যাহ! 
দ্বারা আয়র1 বিচার, চিন্তা ও ভাবাবেগকে 
কার্ষে ও জীবনে পরিণত করি- এই ছুইটিকেই 
বুঝিতে হইবে। যে কোন সত্য বা তত্বকে 
পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে 
চিন্তা ও বিচারের দ্বারা, স্বগভীর ভাব বা 
অহ্থরাগের দ্বারা এবং ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে 
চরিত্র ও জীবনকে সেই চিন্তা ও ভাবের অনুরূপ 
করিয়া করিতে হইবে। তবেই পূর্ণ উপলবি 
সম্ভব। যে-কোন একটির অভাব বা ন্যুনতা 
থাকিলেই “করামলকবৎ' উপলব্ধিরও নুযুনতা 
থাকিয়! যায়। সহজ সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা 

যায়_ চিন্তা দ্বারা বুঝা, দরদ দিয়া বুঝা এবং 
চরিত্র ও জীবন দিয়! বুঝিলেই পূর্ণরূপে কোন 
সত্য ও তত্বকে বুঝা যায়। নতুবা শুধু চিন্তা 

ও বিচারে বুঝিলে বা! শুধু ভাবাবেগে বুঝিলে। 
সেই সত্যকে চরিত্রে ও জীবনে পরিণত করিতে 

না পারিলে তাহাকে পূর্ণরূপে বুঝা হয় না। 

এমন কি কোন সত্যকে শুধু চরিত্র ও জীবনে 

প্রকাশ করিলেও পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয় না, 
যদ্দি তাহ] চিন্তা ও বিচারে প্রতিষিত না! হয়, 

যদি অন্ুরাগযুক্ত ভাবান্তভৃতিতে ধর] ন1 দেয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার জীবনে যে-সকল 
সত্য ও তত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা 

তিনি চিন্তা ও বিচারে প্রতিঠিত করিয়া 

হৃদয়ের গভীরতম দরদ দিয়! সেই চিন্তা ও 
ভাবকে জীবনে পরিণত করিয়া! উপলন্ধ 

করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার উপলব্ধি এত 

সম্যক, এত যথার্থ, এত শক্তিমতী। তাহ 

তিনি ছিলেন ক্রাত্তদর্শা ( 0:০796), জ্ঞানী ও 
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্র্টা। (৪৪৪:)--এই অর্থে তিনি প্রাচীন আচার্ষ- 

গণের সভায় ও খষিগণের হ্যায় কৰি। 

বিবেকানন্দের এই ভ্রষটত্বরূপ কবিত্ব সর্বজন- 
বিদিত। এই অর্থে কবিত্ব তাহার ব্যক্তিত্বের 
একটি মুখ্য দিক। ধাহার! বিবেকানন্দের বাণী ও 

জীবনী অনুশীলন করিয়াছেন, তাহার! জানেন 

_মানবের তথা ভারতের অতীত+ বর্তমান 

ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহার দৃষ্টি কত গভীর, 
কত সত্য ছিল। “বর্তমান ভারত? নামক ক্ষুদ্র 

গ্রন্থে তিনি মানবজাতির বাষ্রশাসনের চক্ত- 

পরিবর্তনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন-- 

প্রকৃতির অলজ্ঘ্য নিয়মে পর্যায়ক্রমে ব্রাঙ্মণশাসন, 

্ষত্রিয়শাসন, বেশ্যশামন ও শূদ্রশাসনের যে 
অপরিহার্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও 

কত যথাযথ । আবার রাশিয়ার বলশেভিক 

জাগরণের বহু পূর্বে জারের রাজত্বকালেই 
রাশিয়ায় বা চীনদেশে শুদ্রজাগরণের যে ইঙ্গিত 
তিনি করিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যতে কিরূপ 
সত্যে পরিণত হইয়াছিল! মানসচক্ষে দেখিয়া- 

ছিলেন জার্মানিতে রুদ্ধের তাগুব নৃত্য। 

তাহার সেই দর্শন অচিরেই সত্যে পরিণত 

হইয়াছিল। তাই তিনি দ্রঙ্--কবি। 
একবার বিদেশ হইতে ভারত প্রত্যাবর্তন- 

কালে যখন তাহার অর্ণবযান ক্রৌট দ্বীপের 

নিকট দিয়া যাইতেছিল, গভীর নিশীথে স্বামীজী 
বিস্ময়কর স্বপ্নদর্শনে নিদ্ৰোখিত হইয়া জাহাজের 

ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করেন, “আমর! 

কোথায়? স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন--এক বৃদ্ধ 

সন্ত্যাসী আসিয়া তাহাকে ঈঙ্গিত করিতেছেন 

যে, এই ত্বীপতূমিতেই ভারতের বৌদ্ধধর্ম ও 
স্কৃতির বিস্তারের বহু তথ্য নিহিত রুহিয়াছে। 

পরধতীকালে ক্রীট দ্বীপে প্রত্বতান্বিক খননের 

ফলে তাহার সেই স্বপ্নবৃত্াস্ত সমধিত 
হইয়াছিল। 

কৰি বিবেকানন্দ ২১৩ 

আবার যখন তিনি জলদমন্ত্রে ঘোষণ! 

করিয়াছিলেন, আগামী পঞ্চাশ বৎসর দেশ- 

মাতৃকাই আমাদের একমাত্র উপাস্ত দেবত। 
হউন, তখন সম্ভবতঃ পঞ্চাশ বৎসর অস্তে 

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা -সংঘটন মানস- 
নয়নে দর্শন করিয়াই তিনি প্রন্বপ উক্তি 

করিয়াছিলেন । তাহার সেই বাণী সার্থকতা 

লাভ করিয়া কতখানি সত্য হইয়াছিল, 
বিবেকানন্দের দেছত্যাগের পর হইতেই স্বদেশী 
আন্দোলনের আরম্ভ ও তৎপরবর্তী ভারতের 

স্বাধীনতা -সংগ্রামের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য 

বহন করিতেছে । 

ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষার চরম 
প্রভাবের যুগে তিনি যে নিভীকভাবে ও 
নিঃসংশয়ে বপিয়াছিলেন, “সংস্কত ভাষাই 
ডারতের ভাষা-সমন্তার সমাধান* সে-কথার 

গভীরতা ও সত্যতা আজ সকলে উপলব্ধি 
করিতে ন1 পারিলেও শীঘ্রই সেদিন আসিবে, 
যখন সকলকে তাহা উপলব্ধি করিতে 
হইবে । 

উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সংস্কারকগণ 
যে সংস্কারের নামে সংহারই বেশী করিয়াছেন, 
প্রকৃত সংস্কারের উপায় তিরস্কার বা নিন! 

নয়--শিক্ষা ও সংগঠন । জাতির বৈশিষ্ট্য ও 

মূল ভিত্তিকে রক্ষা করিয়াই সর্বপ্রকার সংস্কার 
বা পরিবর্তন করিতে হইবে, নতুবা শুধু নিয়ম- 
পরিবর্তনের দ্বারা কোন স্থায়ী স্থৃফল হইবার 
নয়, একট! অণ্ভ দুর হইবে তো আর একটা 
অণুভের স্থ্টি" হইবে-এবিবেকানন্দের এই- 
সকল সুচিন্তিত বাণী তাহার দ্রষত্বরূপ 
কবিত্বেরই প্রমাণ। তাহার দ্রষ্ত্বের বা 
ভবিষ্দৃষ্টির এইরূপ বহু নিদর্শন রহিয়াছে, 
্বক্পপরিসর প্রবন্ধে যাহার সম্পূর্ণ আলোচন' 
সব নয়। 
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অনস্তর বিবেকানন্দের কাব্যপ্রতিভারূপ 

কবিত্বের -াহার রসত্্টত্বূপ কবিত্বেরই 
আলোচন1 করিব। ইহাই এই লেখার প্রধান 
আলোচ্য বিষয়। আলোচনার পুর্বে এ-কথা 

স্বীকার করিয়! লইতে হইবে যে, বিবেকানন্দের 
মুখ্য আত্মপ্রকাশ রমত্রষ্ঠা কবিরূপে হয় নাই। 
তাহার আন্নপ্রকাশ মুখ্যব্ূপে হইয়াছিল ভারত- 

প্রেমিক, মানবপ্রেমিক ও সত্যপ্রেমিকরূপে। 

কবিত্ব ছিল তাহার একটি অন্তশিহিত স্বভাব, 
যাহার কিয়দংশ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার 

নিভৃত অবসরকালে লেখা কয়েকটি কবিতায়, 

এৰং তাহার গগ্াত্বক ভানণে ও রচনায়। 

স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি বচনায় থে 

গভীর ভাব ছন্দ ও রসের প্রকাশ হইয়াছে, 

তাহাতে তাহার কবিত্বের দিকটিও মনে না 

আসিয়! পারে না। তাহার জীবনের ইহা মুখ্য 

দিক না হইলেও তাহার কবিত্বের__কাব্য- 
প্রতিভার আলোচনা না| করিলে তাহার 

জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হইল বলিয়া মনে 
কর। যায় না। বিশ্বকৰি ববীন্ত্রনাথও তাহার 

পূর্বতন উৎকৃ্ঠ কবিতা-সংগ্রহে বিবেকানন্দের 

কবিতাংশ উদ্ধৃত ন। করিয়। পাবেন নাই। 
আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে 

যে, তিনি ছিলেন ত্যাগী সন্যাপী। যে বিশেষ 

ভাব ও রস জগতের প্রপিদ্ধ কবিগণের প্রধান 

উপজীব্য, সেই রতি ও শৃঙ্গার রসের অস্তিত্ব ও 

আস্বাদন ঠাহার রচনায় আমরা আশ! করিতে 

পারি না। সুতরাং তাহার রচনায় বা কবিতায় 
আমাদের প্রধানতঃ শাস্তরস বা ভক্তিরম, এবং 

অঙ্গরস হিসাবে বীররস, করুণরম ও অদ্ভুতরস 

আম্বাদন করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে হইবে । যখন 

তিনি বলিয়াছেন_-'জাগো। বীর। ঘুচায়ে 

স্বপন) শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?' 

শাস্তরস ইহার অঙী রস (প্রধান) হইলেও 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

অঙ্গরসরূপে বীররসও পরিস্ফুট । আর যখন 

বলিয়াছেন, 
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দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ! হেরি পথ আলোক-ছটায় _ 
- খেলা মোর হইয়াছে শেষ_- 

অতি শ্রান্ত পুত্র মাগে! আকুল আকাঙ্ঞা হাদে 
গৃহে আজি করিব প্রবেশ। 

ঘনঘোর অন্ধকার মাঝে খেলিতে ছাড়িয়ে দিয়ে 

বিভীধিক। দেখাও আমারে, 

আশা মোর হ'ল আজি শেষ, ভয় আসি দেখা দিল 
খেলার আনন্দ গেল দুরে। 

তণ্তন্দীভ মাগর-সমান গভীর দুখের মাঝে 
রিপুদ্রল প্রবল তাড়নে 

তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হেথ! সে কত কষ্ট পাই মাগে। 
ভবিষ্যৎ হখের ছলনে । 

_তখন মুখ্য ভক্তিরষের অঙ্গরূপে করুণ ও 

শানস্তরসও স্পষ্ট ফুটিয়! উঠিয়াছে। এইন্পে 
বিবেকানন্দের কবিতায় ও বচনায় আমর! 

আন্বাদন করিব প্রধানতঃ শান্তরল ও ভক্তিরস, 

এবং গৌণরূপে বীররস, করুণরস ও অদ্ভুতরস 
(বিস্ময়) - যাহ! বস্ততই ব্র্ধাঙ্কাদ-সাহাদর£। 

আমর] জানি, বিবেকানন্দ তার নিভৃত 

অবকাশে আপন মনে কয়েকটি কবিতা রচনা 

করিয়াছিলেন পুস্তকে প্রকাশিত করিবার জন্য 
নয়, হৃদয়ের উদ্বেল ভাবরাশিকে একটু 
বাহিরে আনিয়। হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্ত। 

তন্মধ্যে কয়েকটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্তোত্র 

কবিত! -সম্পূর্ণ ভক্তিরসারনক। অপর 

কয়েকটি বঙ্গভাষায় রচিত -শান্তরসাত্নক ও 

*. 2407 19 15 4০0১৩. (বীরবানী) 



বৈশাখঃ ১৩৭৯] 

ভক্তিরসাত্বক। আরও অধিক-সংখ্যক আমরা 

পাই ইংরেজীতে রচিত ছোট বড় কবিতা । 
প্রায় সকল কবিতাই অতি উচ্চ ভাবের 

প্রকাশক, এবং সহৃদয় পাঠককে অতি সার্থক- 

রূপে কোথাও শুদ্ধ শাস্তরস, কোথাও বা 

করুণরস-পরিপুষ্ট শাস্তরস আস্বাদন করায়। 
বিবেকানন্দ তথাকথিত “প্রকৃতির কবি! 

নন, তিনি জীবনের কবি, তথ! অস্তজীবনের 

কৰি। তাই তাহার অন্তর্জীবনের কথা, 
অন্তর্জীবনের ব্যথ1--অন্তর্জীবনের দক্ষিণ ও 

রুদ্রন্ূপ ফুটিয়! উঠিয়াছে প্রতিটি কবিতায়। 
তিনি দার্শনিক কবি। জগৎকে ও জীবনকে 

তিনি সমগ্রন্মপে দেখিয়াছেন--তাই তিনি 

দার্শনিক, আবার ভাবুক মনের-_অধ্যাত্ব- 
সাধকের মনের অনেক অস্ফুট অব্যক্ত ব্যথা, 
ভাব ও চিন্তাকে তিনি ভাষ। দিয়াছেন ও বসে 

পরিণত করিয়াছেন--তাই তিনি কবি। এই 
কবিত্ব তাহার প্রকাশ পাইয়াছে শুধু তাহার 
কবিতায় নয়, গছ্যরচনায় ও ভাষণেও । অতি 

দুন্নহ দার্শনিক তর্তের আলোচধাতেও তাহার 

কাব্যপ্রতিভ! তাহার রচনাকে রসযুক্ত করিয়াছে 

হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে । এমন কি 'মায়াবাদ 

বিষয়ে তাহার দছুন্ধহ দার্শনিক রচনাও (লগ্ন 

ভাষণ ) কবিত্বের সংস্পর্শে মর্মম্পশী ও সুখস্বাদ্ভ 

হইয়া! উঠিক়্াছে। আবার 'সন্ধ্যাসীর গীতি'র স্ায 
উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্বের রচনাও শাস্তরসোত্তীর্ণ 

সুন্দর কবিতায় স্বানলাভ করিয়াছে । কবিতার 
এইরূপ ছুন্নহু তত্বে এইব্নপ অনবদ্য রূসস্ষ্টি 

বিষয়ে বিবেকানন্দই পথিকৃৎ__ইহা নিঃসুংশয়ে 
বল। যাইতে পারে। 

কবিমাত্রেই তাহার পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ 
কবিগণের সঞ্চিত কাব্যরাশির উত্তরাধিকার- 

স্ত্রে তাহাদের দ্বার! ন্যুনাধিক প্রভাবাম্বিত ও 
পরিপুষ্ট | যেমন রবীন্ত্রনাথও তার পূর্ববর্তী 

কৰি বিবেকাশ্দ ২১& 

কালিদাস, বৈষ্বকবিগণ ও বিহারালালের 
নিকট, এবং রবীন্দ্রনাথের যুগের কবি-মাত্রেই 
হুনাধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাবা, 
ছঙ্দ ও প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবাম্বিত। 
বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী হইলেও 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী__ রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী 
কবি। রবীন্দ্রনাথের বিরাট অবদানের 
উত্তরাধিকারের স্থযোগ তিশি প্রাপ্ত হন নাই 
তিনি পাইয়াছিলেন বিশেষ করিয়া ভাবসম্পদে 
উপশিবদ্দের খষি কবিগণকে, আর ভাষায় ও 
হন্দে এশ্যুগের মাইকেল ও যিলটনকে, 
যাহাদের ভাব, ভাষা ও ছন্দের প্রভাব 
বিবেকানন্দের লেখায় সুম্প্ট পরিলক্ষিত হুয়। 
তবে দীর্ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দ__যাহ1 বিবেকানন্দের 
'নাঢুক তাহাতে শ্যামা" কবিতাটিতে 
দৃই হয়--তাহা ছন্দোরাজে) বিবেকানন্দের 
নৃতন স্প্টি। মাইকেল ও মিলটনের- 
উভয়েরই ওজস্থিনী ভাষা! ও ছন্দ শক্তিসাধক 
বিবেকাণন্দকে আকু্ট করিয়াছিল। আবার 
সর্বপ্রকারের অসারতা, মিথ্যা ও অধঃপতনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বীর বিবেকানন্দের মন এ 
উভয় কবির কাব্যেই পাইয়াছিল অনেকখানি 
নিজ বিপ্লবী মনোভাবের সমর্থন- অনেকখানি 
অন্থরূপ স্পন্দন । যদ্দিও মাইকেল ও মিলটনের 
কাব্যের বিদ্রোহী মনের ধারা ও লক্ষ্য হইতে 
বিবেকানন্দের বিপ্লবী মনের ধারা ও লক্ষ্য 
সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, তথাপি পূর্ববর্তী কবিদ্বয় দুইটি 
(98৮৪0 ও রাবণের ) বিদ্রোহী মনে যে তেজ 
শৌর্ষের সমাবেশ স্থপ্টি করিয়াছেন, তাহা 
বিবেকানন্দের তেজম্বী কবিমনকে ভাষা ও 
ছন্দের দিক দিয়া প্রভাবান্বিত করিয়াছিল । 
তাই বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচন! সম্পূর্ণ 
ভাবমূলক (০818179 ) ও গঠনমূলক 

(00986896199) হইলেও তাহার মধ্যেই 
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মাঝে মাঝে বাজিয়! উঠিয়াছে একটি বিপ্লবের 

সুর একটি আমূল পরিবর্তনের প্রেরণ] । 

'প্রাণসাক্ষী শিশুর জ্ন্দন, হেথা শখ ইচ্ছ মতিমান্? 

ন্দযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান 

স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আগাপ্স? 

হও জড়প্রায় অতিনীচ মুখে মধু অন্তরে গরল--, 

মত্যহীন, শ্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংপারে স্থান । * 

মৃত্যু ও ছুঃখময় এই জীবনে সুখের লালসা 
একট মহাভ্রান্তি! এই স্বার্থদবন্থময় সংসারে 

শাস্তিলাভের আশাও বৃথা । তাই সতত 

নিজের সুখের অন্থসন্ধানে জীবনকে ব্যাপৃত 

রাখিবার বৃথ। চেষ্ট] হইতে, স্বার্থময় সাংসারিক 

জীবনে শান্তি বা প্রতিষ্ঠালাভের বৃথা চেষ্টা 

হইতে বিবেকানন্দ আমাদের জীবন ও মনকে 
অন্যত্রশ্প্রেমের পথে আহ্বান করিতেছেন-_ 

* সখার প্রতি (বীরবাণী) 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 

'স্বার্থমলিনত] অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন 

ভিক্ষুকের কবে বল সুখ! 

কপাপাত্র হয়ে কিবা ফল? 

দাও আর ফিরে নাহি চাও, 

থাকে যদি হদয়ে স্থল ! 

অনস্তের তুমি অধিকারী+*** 

স্বার্থ দন্্রময় সত্যহীন নীচতাপূর্ণ সাংসারিক 
জীবনের বাহিরে যে জীবন, তাহ] স্বার্থহীন 

প্রেমের জীবন । পাও, আর ফিরে নাহি 
চাও 478 ? 

এই যে আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে আলিয়া, 

স্বার্থমলিনতা অগ্রিকৃণ্ডে বিসর্জন' করিয়া 

প্রেমের জীবন--অকুষ্ঠ দানের জীবন, ইহাই 

তো প্রকৃত জীবন । ইহা দ্বারাই সম্ভব প্রেমময় 

ঈশ্বরের উপাসন|] ও তাহার প্রেমস্বরূপের 
উপলব্ধি, নিজেরও পূর্ণতার উপলব্ধি। (ক্রমশঃ) 

“আমি' যেমন বিশ্বপ্রকৃতির চেতন আত্মা, ঈশ্বর তেমনই আমার 

আত্মারও আত্মা_পরমাত্মা। তুমিই হচ্ছ সেই কেন্দ্রবযার মাধ্যমে তুমি 

বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখছ, আবার তার মধ্যেই রয়েছ। জগৎ জীব আর ঈশ্বর, 
এই নিয়েই একটি সত্তা-নিখিল বিশ্ব। সুতরাং এগুলি মিলে একটি 

একক, তথাপি একই-কালে এগুলি আবার পৃথকৃ্ও বটে । 

স্বামী বিবেকানন্দ 



বুর্ধমেবক আনন 
শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী 

ভগবান তথাগত জেতবনে আর্য ভিক্ষু" 

সঙজ্ঘের অধিবেশনে শিষ্য আনন্দকে নিয়োক্ত 

গাচটি বিষয়ে ভিক্ষুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 

ঘোষণা করেন--পাণ্ডতিত্যঃ অপ্রমাদ, ভ্রমণ- 

সামর্থ্য, ধৃতি এবং সেবাপরায়ণতায় আনন্দ 

অদ্বিতীয় । ( অশ্থুত্তর-নিকায়, ১২৪) 
থের-গাথা' গ্রন্থে আনন্দ-সম্বষ্ধে এরূপ 

একটি প্রশস্তি আছে £ 

বস্তস্জতো। ধশ্মধরো। কোসারকৃখে। মহেসিনে1। 

চক্খু সববস্স লোকস্স পুজনীয়ে! 

বহুস্সুতে। ॥ (১০৩১) 

_-গিশি বহশ্রত, ধর্মধর, মহধি বুদ্ধের ধর্ম- 
কোষের রক্ষক, সর্বলোকের চক্ষুত্বর্ূপ সেই 
আনন্দ সকলের পুজনীয়। 

আনন্দ ছিলেন গৌতম বুদ্ধের পিতৃব্য-পুক্র। 
বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত আছে, ইনি ও বুদ্ধ একই 
সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার জন্ম- 

গ্রহণে জ্ঞাতিবর্গের অন্তরে বিশেষ আনন্দ উৎপন্ন 

হওয়ায় নাম রাখা হয় আনন্দ" । 

,গীতম বুদ্ধ সপ্বোধিলাভ ও ধর্মচক্র প্রবর্তন 
করিয়া! যখন কপিলাবস্তূতে উপস্থিত হন, সেই 

সময় ভদ্রিক, অনুরুদ্ধ, ভূত, কিথ্বিল ও দেবদত্ব 

প্রভৃতি শাক্য রাজকুমারগণের সহিত আনন্দ 

বুদ্ধদেবের নিকট প্রত্রজ্য। গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ৃদ্ধতর-লাভের পর বিশবৎসর পর্যস্ত গৌতম- 
বুদ্ধের নির্দিষ্ট সেবক কেহ ছিলেন না। ভিঙ্ষু 

শাগসমাল, নাগিত, উপবাণ, হুনক্ষত্ত, চুদ্দ, 
সাগত ও মেঘিয়! প্রভৃতি ভিক্ষগণ একের পর 

আর তাহার সেবা! করিতেন বটে কিন্তু পুনঃ 

পুনঃ সেবক পরিবর্তনের দ্বারা সেবাকার্য 

১. 

ুষকধপে চলিত না। শান্তা এই সময্ব ৫৬ 

বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়। একজন স্থায়ী 
সেবকের প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। 

তিনি একদা মূলগন্ধ-কুটিরে ভিক্ষুগণ দ্বারা 

পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, সেই সময় 
তাহাদিগকে জানাইলেন, “ভিক্ষুগণ, আহি 

বৃদ্ধ হুইয়াছি, এখন আমার একজন স্থায়ী 
সেবকের প্রয়োজন ।, 

সারিপুক্র, মোগগলায়ন প্রভৃতি প্রধান 

শিষ্গণ একে একে উঠিয়া স্থায়ী সেবকের পদ 
প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব কাহাকেও 

অন্নমতি দিলেন না। আনন্দ নীরবে এক 

কোণে বসিয়া ছিলেন। তিনি প্রার্থী হন 

নাই। ভিক্ষুগণ আনন্দকে এ পদের জন্ 

প্রার্থন! করিতে অস্থুরোধ করিলে তিনি উত্তর 

দিলেন, “আমি কেন যাচঞ1 করিয়া সেবক 

হইতে যাইব? শাস্তা কি তাহার উপযুক্ত 
সেবক বাছিয়া নিতে জানেন ন11?' তখন 

তথাগত শিষ্াগণকে বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, 

আনন্দকে গীড়াপীড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। 

সে নিজে বুঝিয়াই আমার সেব1 করিবে ।' 
তখন আনন্দ উঠিয়! প্রার্থনা জানাইলেন। 

যদি ভগবান আমাকে নিয়োক্ত আটটি বর 

প্রদান করেন, তাহ! হইলে আমি ভগবানের 

চিরসেবক হইতে পারি £ (১) যদি ভগবান 

স্বীয় লব্ধ চীবরবস্ত্র আমাকে ন। দেন, (২) স্বীয় 

লব্ধ পিণ্ড (খাগ্ঘসামগ্রী) আমাকে না দেন, 
(৩) একই গন্ধকুচীতে তাহার সহিত থাকিতে 
না দেন, (৪) তাহার নিমন্ত্রণে আমাকে সঙ্গে 

লইয়। ন1 যান। 



১৮৮ 
+” আনন্দের উক্ত শর্তগুলি আরোপের উদ্দেশ্য 

এই যে, নতুবা লোকে মনে করিবে? তিনি এ 

সমস্তের লোভেই বুদ্ধদেবের সেবক হইয়াছেন । 
অপরাপর শর্তগুলি এই £ (৫) যদি ভগবান 

আঁমার গৃহীত শিমস্ত্রণে গমন করেন, (৬) কোন 

দুরদেশাগত ব্যক্তি বুদ্ধের দর্শপার্থ হইলে খদি 
আমি যখন তখন দর্শন করাইতে পারি, (৭) 

আমার কোন বিয়ে সন্দেহ হইলেই যদি 

আমি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইতে পারি এবং 

(৮) আমার অস্থপস্থিতিতে বুদ্ধ যে-সকল 

ধর্মোপদেশ দিবেন, তাহ যদ্দি আমাকে 

পুনরায় বলেন? তাহা হইলে আমি ভগবানের 

নিত্যসেবক হইতে পারি । 
শেষোক্ত চারিটি শর্ত আরোপের পিছনে 

আনন্দের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, এই সব 

অধিকার না| থাকিলে লোকে তাহাকে 

সাধারণ ভৃত্যমাত্র মনে করিবেঃ যাহার নিজস্ব 

মর্যাদা বা অধিকার নাই এবং যে বুদ্ধদেবের 
নিত্যসঙ্গী হইয়াও তদীয় উপদেশ সম্বন্ধে 

অনভিজ্ঞ । 

ভগবান তথাগত সাণন্দে তাহাকে উক্ত 

আটটি বর প্রদ্ধান করিলেন এবং আনন্দ তখন 

হইতে বুদ্ধদেবের নিত্যসেবক পদ লাভ 

করিলেন। বৌদ্ধশার্খে কথিত হইয়াছে, বহু 

বহু পূর্বঞন্ম হইতে আনন্দ তথাগতের নিত্য 

সেবার অধিকার লাভের জন্য তপন্য। করিয় 

আসিতেছিলেন। পল্লোতর বুদ্ধের কল্পে 

ংসবতী নগরের রাজকুমার সুমন একাস্তিক 

শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত পন্োত্বর-নামক বুদ্ধ ও 

ত্দীয় ভিক্ষুসঙ্বের দেবা করিয়াছিলেন। 

তাহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া পন্মোত্বর স্বমনকে 
বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি ভাবী 

বুদ্ধের প্রধান সেবক হইবার জন্ত বর 
চাহিলেন। পদ্মোত্বর তাহাকে বর দিলেন 

উদ্বোধন ( ৬৫তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্য 

যে, গৌতম বৃদ্ধের সময় হুমন তাহার প্রধান 
সেবকের অধিকার লাভ করিবেন। তৎপর 

বহু জন্ম-জন্মাস্তর পরিভ্রমণ করিতে করিতে 

স্বমন সাধনার পূর্ণতাবিধানে সচেষ্ট হন এবং 
অবশেমে গৌতম বোধিসত্বের সহিত তৃষিত 
হ্র্গে একত্র বাস করেন। তথ! হইতে চ্যুত 

হইয়। বোধিসত্ব শাক্য-বংশীয় রাজ) শুদ্ধোদনের 
পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
সুমন শুদ্ধোদনের অন্যতম ভ্রাতা অমিতোদনের 

( মতান্তরে শুক্লোদনের ) পুভত আনন্দর্ূপে একই 
দবিনে ভূমিষ্ঠ হন। 

গৌতম বুদ্ধের নিত্য সেবকপদের দুর্লভ 
অধিকার লাভ করিয়া আযুম্ান আনন্দ 

এঁকান্তিক নিষ্ঠ। ও একাগ্রতার সহিত তাহ! 
পরিচালন! করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, 

তিনি প্রত্যহ বুদ্ধদেবের ব্যবারের জন্য দ্বিবিধ 

জল (উষ্ঞোদক ও শ্রীতোদক ) এবং ত্রিবিধ 
দন্তধাবন যোগাইতেন, চরণযুগল প্ররক্ষালন 

করিয়। দ্রিতেন, পৃষ্ঠ পরিকর্ম করিতেন । 

এবং গন্ধকুটিবিহার সম্মার্জন করিতেন। 
কোন্ সময় শান্তার কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন 

হইবে, তাহা! ভাবিয়া! চিন্তিয়া যথাস্থানে 
যথাকালে রাখিয়া দ্িতেন। দিবসে নিকটে 

অবস্থান করিতেন এবং রাত্রিকালে গন্ধকুটারের 
চতুর্দিকে দণ্ড ও প্রদীপ হস্তে নয়বার প্রদক্ষিণ 

করিতেন । ভগবান যখন ডাকিবেন, তখনই 

যেন উপস্থিত হইতে পারেন এবং যাহাতে 
তন্দ্রাভিতৃত হইয়া! ন1 পড়েন, সেজন্ত পরিক্রমা 

করিতেন। 
শান্তা ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরি- 

নির্বাণলাভ করেন। আনন্দ এতাবৎকাল 

অতক্দ্রিতভাবে যেরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত 
তথাগতের সেবা পরিচর্যা করিয়াছিলেন, 

তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। পরিনির্বাণ-শষ্যায় 



বৈশাখ, ১৩৭০ ] 

শায়িত স্বয়ং বুদ্ধদেব আনন্দের গুরুসেবার 

মাহাত্্য ঘোষণ! করিয়! বলিয়াছেন £ 

দীঘরত্বং খোতে আনন্দ তথাগতো৷ পচ্ছু- 
পটঠিতো৷ মেত্তেন কায়কম্তেন হিতেন স্বুখেন 

অদ্বয়েন অগ্পমাণেন, মেত্তেন বচীকম্মেন হিতেন 

স্থখেন অদ্বয়েন অগ্পমাণেন, মেত্তেন মনে" 

কম্মেন হিতেন সুখেন অদ্বয়েন অগ্পমাণেন। 

কতপুঞ্ঞ্োসি ত্বং আনন্দ। পধানং 

অনুযুক্তং, খিপপং হোহিসি অনাসবো”তি। 

(মহাপরিনিব্বাণদ্থত্বং, ৫1১৪) 

-আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল আমার নিকটে 

অবস্থান করিয়া, দীর্ঘকাল তুমি প্রেমপূর্ণ 
হিতকর সুখকর দ্বিধাভাবরহিত অপরিমেয় 

কায়িক কর্মঘারা, বাচনিক কর্ষদ্বারা ও মানসিক 

কর্মদ্বার আমার পরিচর্য1! করিয়াছ। আনন্দঃ 

তুমি কৃতপুণ্য, সাধনে একনিষ্ঠ হও, তুমি 
অচিরে আশ্রবসমূহ হইতে মুক্ত হইবে (অর্থাৎ 
অর্ত্ব লাভ করিবে । 

আনন্দ দীর্ঘ ২ বৎ্সরকাল কিরূপ 

একাগ্রতার সহিত কায়মনোবাক্যে ভগবান্ 

তথাগতের সেবা করিয়াছিলেন, স্বরচিত 

তিনটি গাথায় তাহ! প্রকাশিত করিয়াছেন £ 

পন্নবীসতি-বস্সানি ভগবস্তং উপট্ঠহিং। 

মেত্তেন কায়কম্মেন ছায়া'ৰ অন্থপায়িনী ॥ 

( থেরগাথ1১ ১০৪১) 

_আমি পঞ্চবিংশতি বর্ষযাবৎ মৈত্রীপূর্ণ কায়িক 

কর্মঘারা ভগবানের সেবা করিয়াছি এবং 

ছায়ার স্তায় তাহার অন্থগমন করিয়াছি। 

পন্ন-বীসতি বস্নানি ভগবস্তং উপট্ঠহিং। 

মেত্তেন বচীকম্মেন ছায়া"ব অন্থপায়িশী ॥ 
(১০৪২) 

-আমি পঞ্চবিংশতি বর্ষযাবৎ মৈত্রীপূর্ণ বাচিক 
কর্মঘার| ভগবানের সেবা করিয়াছি এবং 

ছায়ার গ্তায় তাহার অন্ুগমন করিয়াছি । 

বুদ্ধসেবক আনন্দ ২১৯ 

পন্ন-বীসতি-বস্সানি ভগবস্তং উপট্ঠহিং | 
মেত্বেন মনোকম্মেন ছায়া'ব অন্থপায়িনী ॥ . 

(--১০৪৩) 

_আমি পঞ্চবিংশতি বর্ষধাবৎ মৈত্রীপূর্ণ মানস 
কর্মদ্বারা ভগবানের সেবা করিয়াছি এবং 

ছায়ার হায় তাহার অন্থগমন করিয়াছি । 

উক্ত প্রকারে গুরুসেবার ফলে আনন্দ 

বিমল চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়। “কাম-স'্ঞ।' 

(99105081] 901780100317688) ও সর্ববিধ 

“দোষ-সংজ্ঞা” (17986119 

হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন | 
পন্ন-বীসতি-বস্সানি সেকৃখভূতস্স মে সতো। 
ন কাম-সঞ এ] উপ্লজ্জি পস্স ধন্ম সুধম্মতং ॥ 
পনন-বীসতি-বস্সানি সেক্খভূতস্স মে সতো। 
ন দোষ-সঞঞা উপ্লজ্জি পস্স বন্ম সুধম্মতং ॥ 

(--১০৩৯-৪০ ) 

আমি শিষ্য অবস্থায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্যন্ত 

ছিলাম, কোন দিন আমার “কাম-সংজ্ঞ' 

উৎপন্ন হয় নাই; বুদ্ধ-দেশিত ধর্মের মহাপ্রভাব 
কিরূপ দেখ । আমি শিষ্য অবস্থায় পঞ্চবিংশতি 

বর্ষ পর্যস্ত ছিলাম, কদাপি আমার 'দোষ-সংজ্ঞা 

উৎপন্ন হয় নাই; বুদ্ধ-দেশিত ধর্মের মহাপ্রভাব 
কিরূপ দেখ। 

ভগবান্ বুদ্ধের তিরোধানের অল্পকাল 

পরেই আনন্দ অরৃত্ব লাভ করিয়! ধন্য হন। 

জীবন্ুক্ত মহাপুরুষ আনন্দ বিমুক্তিরস সম্ভোগ 
করিয়া এই গাথ1 ভাষণ করিয়াছিলেন £ 

খীণাসবে! বিসঞএ,ত্বো সঙ্গাতীতে! 
সুনিবব তে|। 

পারেতি অস্তিমং দেহং জাতিমরণপারগু | 
(১০২২) 

_এইক্ষণ আনন্দ ক্ষীণাশব ও বন্ধনমুক্ত 

হইলেন, সকল প্রকার আসক্তি অতিক্রম 

করিয়া তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। এইবার 
তিনি জন্মমৃত্যুর পারে গমন করিরা অস্তিম 
"দহ ধারণ করিলেন । 

0008010101515658 ) 



বুদ্ধদেব ও হ্বামীজী 
্রহ্মচারিণী অনীতা 

বর্ষে বর্ষে ভ বৈশাখ মাস আমাদের জন্ত 

দুটি পবিত্র লগ্ন বহন ক'রে আনে। শুভ 

টবশাধী পৃণিম। তিথিতে ূর্ণচন্দের মতো 

জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা নিয়ে এসেছিলেন 
একদিন ভগবান বুদ্ধ, পূর্ণচন্দ্রেরই মতো। স্িগধ 
ও দীপ্তিমান্! আবার এই বৈশাখ মাসেই 
আবিভূর্ত হয়েছিলেন জগদৃগুরু শঙ্করাচার্ধ_রুদ্র 

বৈশাখের মধ্যাহ-ভাঙ্করের মতো প্রখর 

তেজোদীপ্ত। একজন যানব-হৃদয় জয় করলেন 
তার করুণা দিয়ে--সমস্ত ভারত তথা 

জগদৃবাসী তার বিশাল হদয়ের কাছে তাদের 

ক্ষুদ্র অহং ও অভিমান বলি দিয়ে তার শরণ 

গ্রহণ করলে । আর একজনের প্রখর বুদ্ধিমত্তা 

ও জ্ঞানের কাছে মাহৃষের কষুদ্রবৃদ্ধি ও স্বল্প 
জ্ঞান নিঃশেষে পরাভূত হু'ল। যেন জ্ঞানের 

অসি দিয়ে তিশি তাদের অহামকাপূর্ণ 

অজ্ঞানকে ছিন্ন ক'রে দিগ্বিজয়ী হলেন । 

ভগবান বুদ্ধের মতে মানব তার বাসনা 

চরিতার্থ করবার জন্ত ক্ষুদ্র আমিত্বকে ছাড়তে 

পারে না বলেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ক'রে 

ছুঃখ ভোগ করে। এই ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আমিত্বকে 

বিসর্জন দেবার জন্ত প্রয়োজন আত্মস্থখ-ত্যাগ | 

এমন কি একটি ক্ষুদ্র জীবের সেবার জন্যও স্বীয় 

্বার্থ-বিসর্জনের প্রস্ততি । মিংহশাবকের মতো! 

বাসনা-জাল ছিন্ন ক'রে একমাত্র নির্বাণ ব1 

মুক্তিলাভের প্রচেষ্টাই মানবকে জাগতিক 
ত্রিবিধ দুঃখ থেকে পবিত্রাণ করতে পারে। 

মানব-জগতে বুদ্ধের দিগ্বিজয় দ্রুত ও ব্যাপক, 

কারণ বুদ্ধের আবেশ প্রধাণতঃ হদয়ের 

কাছে। কিন্ত তার প্রচারিত ধর্মমতে 

অপেক্ষাকৃত শীঘ্র আবিলত প্রবেশ করেছিল, 

কারণ তার উদার ও বিশাল হৃদয় অধিকারী 

বিচার করেনি । 

শঙ্করের মতে এই জগৎ মনঃকল্পিত ভ্রাস্তি- 

মাত্র! এর বাস্তব সত্তা নেই। জীব জগৎ 

বা ইতর প্রাণী বলে পুথক্ অস্তিত্ব থাকতে 
পারে শাঁকারণ এক ব্রক্গ ভিন্ন দ্বিতীয় 

বস্তই নেই। তাই জাগতিক স্থুখ-ছুঃখকে 

আপেক্ষিক জেনে তিনি তার উল্লেখ করলেন 

না। জীব ব্রন্গস্বর্ূপ- তাই বিচারের পথে, 

জ্ঞানের পথে স্ব-স্ববূপ উপলদ্ধিই মানব- 

জীবনের চরম লক্ষ্য । জ্ঞান-মার্গের সাধনায় 

ত্রক্মোপলন্ধির পথে তিনি “অধিকারী'র একটি 

বিশেষ সংজ্ঞা দিলেন । 

শঙ্করাচার্ষের ন্যমাধিক এক হাজার বছর 

পরে জগৎ আর একবার পবিত্র হ'ল যুগাচার্য 

স্বামী বিবেকানন্দের পাদম্পর্শে! অবতার- 

বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের বাঙাবহ স্বামীজীও আর 

একবার ভারতবর্ষকে এক্যের পথ দেখালেন 

সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, 

কর্ম কোন পথ বর্জন না ক'রে, ধর্ষের কোন 

মতবাদ খণ্ডন না ক'রে, বিভিন্ন মতবাদকে 

বিভিন্ন পথ ব'লে স্বীকার করে নিয়ে 

একাত্মাহ্ছভৃতিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য 
বলে তিনি মিরেশে করলেন। স্বামী 

বিবেকানন্দে শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের হদয়বত্তার 

একত্র সমাবেশ হয়েছিল। শঙ্করের অদ্বৈত- 

বাদকে তিনি বুদ্ধের হয় নিয়ে জীবনের 

বাস্তবক্ষেত্রে পৌছে দিলেন সর্বসাধারণের জন 
'অধিকারী'র গণ্ডি অতিক্রম ক'রে। 



বৈশাখ, ১৩৭০ ] 
স্বামীজীর জীবনী ও রচনাবলী অহুধ্যান 

করলে দেখা যায়, বুদ্ধের পুরুষকার, বৈরাগ্য, 
আত্মপ্রত্যয় ও বিশাল হদয়বত্ব। দ্বারাই তিনি 

সমধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন। করুণার যে 

মহাশক্তি বুদ্ধকে পথের ভিক্ষু করেছিল, সেই 
শক্তিই আবার কর্মকোলাহলময় সংসারে 

জীবসেবায় নিযুক্ত করেছিল । তাই বোধ হয়, 
্বামীজী বুদ্ধদেবের প্রতি জীবন-ভোর এক 
তীব্র আকর্ষণ অন্থভব ক'রে ৰলেছেন, 

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর! এবং 
সেই জন্যই বোধ হয় এই ছুই মহান্ চরিত্রের 
একত্র অন্থধ্যানে আমরা! বিশেষ প্রেরণ] লাভ 

করি! 

ভগবান বুদ্ধের তীব্র বৈরাগ্য! তিনি 

শিজ মুখে তার এক শিষ্বকে বলছেন, “আমি 

যৌবনে খুব বিলাশী ছিলাম। আমার 
চিত্তবিনোদনের জন্য রাজপ্রাসাদে শ্বেত, নীল 

ও লাল পদ্ম-শোভিত তিনটি সরোবর ছিল। 
্বীষ্ম, বর্ষা ও শীত খতু উপভোগ করবার জন্ত 

তিনটি পৃথক প্রাসাদ নিশিত হস্সেছিল। 
সুন্দরী রমণীকুল নৃত্য গীত ও বাছে সদাই 
আমার আনন্দ সম্পাদন ক'রত। কিন্ত 

একদ্রিন যখন জানলাম, এ্রশবর্ষয ও বিলাস 

মা্গষষকে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি ও ছঃখ থেকে 

রক্ষা করতে পারে না, সেই দিনই পশ্বর্ষের 
অভিমান আমার নিঃশেষে দূর হ'ল। 

অকিঞ্চিৎকর বস্ত-বোধে সে-সকল আমি ত্যাগ 

করলাম ।' 

স্বামী বিবেকানন্দ তখন যুবক নরেন্দ্রনাথ। 

পিতৃবিয়োগের পর গৃহে মাত ও স্বজনগণ 

বিপন্ন । একদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্তব্যবুদ্ধি-_ 
মাত। ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের দায়িতৃ- 
অপরদিকে সত্যল[ভের জন্য অন্তরে বিরামহীন 
আকুলতা। আঘথিক দুরবস্থা দূর ক'রে 

বুদ্ধদেব ও স্থামীজী ২১ 

উপার্জনক্ষম হবার জন্য আইন-পরীক্ষার 
পরস্ততি--সাংসারিক কর্তব্য অকর্তব্য, সুখ- 
ছুঃখের উর্ধে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে পৌঁছবার 
জন্ত বৈরাগ্যের আকুল আহ্বান। শেষপর্যস্ 
অন্তরের তীব্র বৈরাগ্যেরই জয় হ'ল। 
ঝলকাতার ধূলি-ধৃসরিত পথে নগ্রপদে 
দিগংবিদিক্ জ্ঞানশূন্ত হয়ে মায়ামুক্ত নরেন্্রনাথ 
ছটেছেন কাশীপুরের পথে,_সংসারের কর্তব্য- 
বোধ বা আত্মীয়বর্গের সমালোচনা তাকে 
ধরে রাখতে পারেনি । 

বুদ্ধদেবের পুরুষকার সত্যলাভের জন্য 
তকে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত করেছে। 
সাধন-কালে এক একটি পথ তিনি ধরেছেন, 
তীব্র অধ্যবসায় সহকারে শেষপর্যন্ত দেখেছেন, 
কিন্ত যখনই উপলদ্ধি করেছেন--এই পথে 
নির্বাণ-লাভ সভ্ভব নয়, তখনই দৃচিত্তে সেটি 
পরিত্যাগ করেছেন। কত প্রলোভন, কত 
বাধা-জাক্ষেপ নেই! তার “ইহাসনে শুস্যতু 
মে শরীরমূ, ব'লে যোগাসনে বসার দৃষ্টান্ত 
স্বামীজী বহুবার উল্লেখ করেছেন। স্বামীজীর 
মতে পুরুষকারের এব্ধপ দৃষ্টাস্ত বিরল! 
শিষ্যদের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ-_নিজের 
মুক্তি বা নির্বাণলাভের জঙন্ঠ পরম পুরুষকার 
প্রদর্শন কর। ঈশ্বর-বিশ্বাস যদি তোমায় দুর্বল 
পরশির্ভর ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন করে, 
তবে একসপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ক'রে! ন।। স্বামীজী 
বললেন - সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমারই 
সত্তা। ছুর্বল হদয়ে কখনই তার প্রকাশ 
সম্ভব নয়। ছুর্বলতাই পাপ, ছুর্বলতাই মৃত্যু 

বুদ্ধদেবের  আত্মপ্রত্যয় অপরিসীম। 
যৌবনে যশোধরার পাণিগ্রহণের জন্য একবার 
তাকে ধহবি্ভা ও মন্যুদ্ধে মহা! বীর ও 
শক্তিশালী মল্লের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে 

হয়েছিল। রাজ শুদ্ধোদন, অমাত্যবর্গ ও 
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আত্মীয়-পরিজন কিঞ্চিৎ ভীত ও সন্ত্রস্ত । কিন্তু 

সিদ্ধার্থ ছিলেন নির্ভীক ও আত্মশক্তিতে পূর্ণ 
বিশ্বাসবান। সাধন-কালে একবার মহারাজ 

বিথিপারের দৃষ্টি তথাগতের উপর পড়েছিল। 
তিনি তাকে শাক্য-বংশোদ্ভৰ রাজপুত্র ব'লে 

চিনতে পেরে ফিরে যেতে অন্থরোধ করেন। 

অতঃপর তার গ্ুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে তার 

কাছে ধর্ম উপদেশ ভিক্ষা করলেন। ধীর 

অথচ দৃঢ় কণে সিদ্ধার্থ তাকে আশ্বাস প্রদান 
ক'রে বললেন, “মহারাজ, আমি বোধিলাভ 

করবই; সে-বিষয়ে কোন সংশয় নেই, এবং 
তখন ফিরে এসে আপনাকে ধর্ম উপদেশ দান 

ক"রৰ প্রতিজ্ঞ করছি ।” 

স্বামীজী জানতেন জগৎকে তার কিছু 

দেবার আছে। জানতেন-_তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত 

পুরুষ! তাই জাগতিক কোন বাধাকে; 
জগতের কোন সমালোচনাকে তিনি কখনও 

স্বান দেননি । পাশ্চাত্য দেশে সহআ বাধা ও 

প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও তার লিখিত 

পত্রাবলাতে এই কথাটি আমরা বারবার পাই 
আমার জীবনের একটি ব্রত আছে, 

আমাকে একাই তা উদ্যাপন করতে হবে।' 

স্বমীজী স্পষ্টই বলছেন, 11659 01070958880 6০ 

610৪ 690 9513000101৮ 1870 8 17959809 60 

00 1793৮ জগৎকে তার একটি বাণী দেবার 
আছে, জগৎ সেই বাণী গ্রহণ করবে- এই দৃঢ় 
প্রত্যয়ের উপর তার কর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

বৌদ্ধ সাধককে প্রবল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে 
সাধনে অগ্রমর হ'তে হবে_আমি কাএও 

দ্বারা জিত হই না, আমিই সকল জয় ক'রব। 
আমি জিন-সিংহের সন্তান, আমায় তার সম্মাণ 

বহন করতেই হবে| 

ময়। হি সর্বং জেতব্যমহং জেয়ে। ন কম্তচিৎ। 

ময়ৈব মানে বোঢ়ব্যো জিনসিংহস্থতো হহম্ ॥ 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ-্-পর্থ সংখ্যা 

স্বামীজী বলছেন £ আমর] তারক] চর্বণ 

কণ্রব, বলপূর্বক ত্রিভূবন উৎপাটন ক'রব। 
আমাদের কি জান না? আমর! রামকৃ্জ- 

দাস। 

কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভূবনমুখপাটয়ামে! বলাৎ, 
কিং ভে! ন বিজাণান্তম্মান্ রামকৃঞ্জদাস। বয়ম্! 

বুদ্ধদেবের মতে। অত্যভূত দৃঢ়চিন্ত সন্যাসীর 

হৃদয় আবার একটি সামান্ত ছাগশিশুর জন্য 
করুণায় বিগলিত। স্বামীজী বলেন, বুদ্ধদেবের 
মহত্ব 40. 0018 02011591160 ৪5101800+-- 

জীব-জগতের প্রতি অতুলনীয় সহাম্ৃভৃতিতে | 
সকরুণ কে সন্যা্ী যজ্ঞসম্পাদনকারী বাজার 

কাছে প্রার্থনা করছেন, “একটি ছাগবলি দিয়ে 

আপনার যে পুণ্য হবে, আমায় বলি দিলে 

আরও অধিক পুণ্য অর্জন করবেন | আমি এ 
ছাগশিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।' রাজা মুগ্ধ ও 
স্তত্তিত! এমন কথা তো! তিনি জীবনেও 

শোনেননি, একি পাগল ! 

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ আমেরিকার এক 

শ্রেষ্ঠ ধনীর গৃহে পালস্কে দুগ্ধফেনশিভ শধ্যায় 
শুয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। মনশ্চক্ষে 

কেবলই ভেসে উঠছে অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু ধুলিশখ্যা- 
শায়ী দরিদ্র দেশবাসীর প্রতিচ্ছবি । পালঙ্ক- 

শয্যা তার অসহা বোধ হ'ল। রুদ্ধ গৃহে 

ভূলুষ্ঠিত হয়ে অশ্রজলে খিনি তার প্রাণের 
বেশ] টেলে দ্রিলেন। সেদিন নিদ্রিত 

ভারতবাসী জানতে পারেনি সত্যসন্কল্প খমির 

প্রাণের আতি সঞ্চিত দুঃখের ভার কতখানি 

লাঘব করেছিল । 

লিচ্ছবির সন্ত্ান্ত-বংণীয় রাজপুরুমগণ 
তখাগতকে আমন্ত্রণ গানিয়েছেন,_-অপরদিকে 

পরমরূপবতী বারবশিতা অন্পপালী তার আত্র- 

কুঞ্জে সশিষ্য বুদ্ধদেবের পাদস্পর্শ ভিক্ষা 
করেছেন। এই রাজপুরুষগণ অপেক্ষা এ 
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নারীই কি অধিক দুঃখে জর্জরিত নয়? বুদ্ধের 
আণীর্বাদের প্রয়োজন কার বেশী? এখনেও 

করুণার জয় হ'ল। বুদ্ধদেব অন্পালীর 
নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে তাকে ধন্ত করলেন। 

ভ্রমণরত স্বামীজী কয়েকজন বন্ধু সঙ্গে 

কাইরো শহরের এক কুখ্যাত অঞ্চলে এসে 

পড়েছেন-_বারনারী-বেছিত অঞ্চল। সঙ্গিগণ 
অপ্রস্তত। পথের একধারে অর্ধবস্তাবৃত 

কয়েকটি রমণী; তারা হাতের ইশারায় 
স্বমীজীকে আহ্বান করছিল। বন্ধুগণ দ্রুত 

সেইগ্কান ত্যাগ ক'রে স্বামীজীকে নিয়ে অন্ত 

পথে যেতে চাইলেন। করুণাবিগলিত-হৃদয় 
স্বামীজীর তখন অন্যদিকে দৃষ্টি নেই। সঙ্গীদের 
পেছনে রেখে তিনি এগিয়ে গেলেন তাদের 

দিকে । “আহা, হতভাগ! শিশুর দল, এর! 

'দহটাকেই সর্বস্ব মনে করছে ।,__ সহান্ভৃতি ও 

করুণায় স্বামীজীর নয়ন প্রান্তে অশ্র দেখ! গেল। 

রমণীগণ কেউ নত হয়ে তার বস্তপ্রান্ত চুম্বন 

করলে, অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলে “দেবদূত?! 
কেউ বা সেই পবিত্র দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জায় দুই 
হাতে মুখ আবৃত করলে । সেদিনের সেই 

পবিত্রাগ্া মহাপুরুষের করুণার অশ্রু কি তাদের 
জীবনের গতি ফিরিয়ে দেয়নি? 

বু্দেবের জীবন-সায়াহ উপস্থিত। 
আনন্দকে বলছেন, আনন্দ, এই আমার বৈশালী 

নগরে শেষ পদার্পণ ।” ভিক্ষ-মণ্ডলীর সহিত 

তিমি পাব! গ্রামের সেই কর্মকার চুন্দের গৃহে 
ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। জানতেন এর প্ররস্তত 

'শৃকরমার্দৰ ভোজনেই তার জীবনাস্ত হবে, 
তবু তার শ্রদ্ধার দান তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন 

শা। আহারে প্রবৃত্ত হয়েই তথাগত জানালেন, 
তিনি আজ কেবল এ বস্তুটিই গ্রহণ করবেন, 
অন্ত কিছু নয়। আহার সমাপনাস্তে চুন্দকে 
আহ্বান ক'রে বলছেন, অবশিষ্ট "শৃকরমার্দব' 

বুদ্ধদেব ও স্বামী ২২৩ 

যেন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পরিবেশনের পূর্বেই 
মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয়। ভোজনের 
অব্যবহিত পরেই বুদ্ধদেব অতিমাত্রায় 
অস্থস্থ হয়ে পড়লেন। অন্তিম শয্যায় শুয়ে 

তিনি ছুন্দের প্রতি অপরিসীম করুণা অনুভব 
করছেন। বুদ্ধের জীবনান্তের নিমিত্ত হওয়ার 
জগ্ত যে তাকে লোকের গঞ্জনা সহ করতে 

ংবে। সে যে তীব্র ব্যথা অনুভব করবে। 

বার বার আনন্দকে বলছেন, আনন, তুমি 
তাকে বলবে মে যেন শোক না করে। ভিক্ষু- 

সঙ্ঘকে অন্দান করে সে মহাপুণ্যের কাজ 

করেছে। আর বুদ্ধের পরিনির্বাণ-লাভে 

সাহায্য করেছে বলে সে আরও পুণ্যের 

অধিকারী । তাকে আমার আশীর্বাদ দেবে। 
_করুণার দৃষ্টান্ত ছুর্লভ। করুণাঘন শাক্য- 
সিংহ নারীজাতির জন্তও তার করুণার দ্বার 

খুলে দিয়েছেন। ভিঙ্ষাব্রত-গ্রহণে নারী- 
জাতির অধিকার আছে কিনা, আনন্দের এই 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন, *আনন্দ, এ প্রশ্ন 
কেন? নারীজাতিও কি ত্রিবিধ ছুঃখ ভোগ 
করে না? তবে নির্বাণলাভে তাদেরই বা 
অধিকার থাকবে না কেন? 

স্বামীজী বললেন-__আত্মজ্ঞান-লাভই মানব- 
জীবনের চরম উদ্দেশ্য । আত্মাতে স্ত্ীপুরুষ-ভেদ 
নেই। অতএব আত্মজ্ঞান-লাভের জন্ত বিধিবৎ 
সন্নযাস-গ্রহণে নারীজাতিরও পূর্ণ অধিকার 
আছে। 

এই মহাপ্রাণ মহাভিক্ষুর মুখেই একদিন 

এই প্রতিশ্রুতি শোন! গিয়েছিল : 

এবমাকাশনিষ্টস্ত সত্বধাতোরনেকধ1। 
ভবেয়মুপজীব্যোহ্হং যাবৎ সর্বে ন নিবৃতাঃ ॥ 

-অনস্ত আকাশে যত জীবলোক আছে, 
যতদিন সেই সব জীব মুক্তিলাভ না করে, 
ততদিন আমি তাদের সেবা! ক'রব। 



২২৪ 

ঠিক এই প্রতিশ্রতিই আমরা আবার 
গুনতে পেলাম প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে 
স্বামীজীর মুখ থেকে £ [6 2085 08 186 [ 

80811 9170 16 £০০৫ 60 £৪6 00681091005 0005 

6০ ০৪8৮ 16 00 1106 ৪. ড০10-006 £710906, 

1396 1 81081] 19006 08989 60 5৮০২০] 91081] 

10910119 10)01) ০৪2৮ %/11818 ৮$181) 090ণ. 

স্পজীর্ণ পরিত্যক্ত বস্ত্রের মতো দ্রেহটাকে 

উদ্বোধন | ৬৫তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

ফেলে যেতে হলেও আমি আমার কাজ বঙ্ঈ 

করব না| যতদিন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের 
সঙ্গে এক্য বোধ করবে, আমি জগতের প্রতিটি 

কোণে জীবকে অন্বপ্রাণিত ক'রে যাব। 

দুঃখসক্কুল ভুলভ্রাস্তিপূর্ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবনে 
এই ছুই মহাপ্রাণের মহা আশ্বাসবাণীই 

আমাদের অনন্তকাল শক্তি ও সাত্বনা 

দেবে। 

শতবাধিকী উপলক্ষে নৃতন প্রকাশন 
( নিয়লিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগ্তলি পাইয়া! আমর আনন্দিত, সময়মত সমালোচিত হইবে ) 

যুগীচার্য বিবেকানন্দ_শ্রীতামসরঞ্জন রায়। কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ 
দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬৭) মূল্য ৪২। 

সেই বরেণ্য সন্ন্যাপী-প্রীমণি বাগচি। স্বতপা প্রকাশনী, কলিকাতা ২৩ হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১২। মূল্য ৩২। 

পাত্রক। 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী-বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা, ১০৭, নেতাজী স্বভাম 
রোড হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত । পৃষ্ঠ ১১২। 

বিবেকানন্ধ-প্রশস্তি-স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবাধিকী উৎমব-সমিতি, হাস্সিমারা) 
জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২7 মূল্য ৩২। 



সমালোচনা 
1186 9791161012 18--10 6109 70708 

01 97801 1581909009১ ছঘ101) ৪ 110৫9 

010108]  106:00806100 0৮ 001186001067 

[8109:৬0০97, 1901690 0ড% ০1200 ৪1০, 

01), 224১ 069 80 9 096. 5010118106: 

[910001015%1700989 1780. 10-19, 13801010 

30986, 110000105 ভা, 0. 9. 

ধর্ম বলিতে স্বামীজী কি বুঝাইতে চান, 
তাহ! তাহার নিজের ভাষায় এই পুস্তকে 
তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বিভিন্ন অধ্যায়ের 
বিষয়বস্ত £ 

সার্বভৌম ধর্মের 

বেদান্ত, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগঃ ভক্তিযোগ, 

জগতের মহত্বম আচার্গণ। ক্রিস্টোফার 

ঈশারউড-লিখিত ভূমিকায় স্বামীজীর জীবনী 
সংক্ষেপে বিবৃত।  বিবেকানন্ব-সাহিত্যের 

সহিত ধাহার] সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহারাও 

ভূমিকা-সহ এই গ্রন্থপাঠে স্বামীজীর ভাবাদর্শ 
জানিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

সমগ্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা 

বলবতী হইবে-এই দিক হইতে গ্রন্থ 
সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য । বীধাই ও মুদ্রণ সুন্দর | 

মন্থুসংহিতা (মূল ও অম্ৃবাদ )-- 
অন্থবাদক£ পণ্ডিত শ্রীজীব ন্ায়তীর্ঘ। 

প্রকাশক £ আ্রীরামরগ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, 

সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭1৩, পি. 

ডব্লিউ, ভি. রোড, কলিকাতা ৩৫। ছুই খণ্ড 
পৃষ্ঠ! ২৪৯৭ বিষয়ন্চী ; মূল্য ১'৫০+১৫০। 

আদর্শ+ কর্মজীবনে 

নব-প্রতিষিিত 'আর্ধশাস্ত্র পত্রিকার প্রথম 

ছুইটি সংখ্যায় পণ্তিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ব 
মহাশয়ের অনুবাদ অবলঘনে মহুসংহিত। 

প্রকাশিত হুইয়াছে। আর্ধগণের ধর্ম আচার- 
ব্যবহার রীতি-নীতি অস্থশাসনের শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ 

“মন্গনংহিতা'র সাবলীল অন্কবাদ বর্তমানে 

সনাতন ধর্ম-প্রচারে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ 

করিবে বলিয়। আমাদের বিশ্বাস । “আর্ধশাস্ত' 

পত্রিকার পরিচালকবুন্দ হিন্দু ধর্মশাস্ত্র প্রচাবে 

ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া আমর! আনন্দিত । 
তাহাদের মহতী প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত 

হউক। 
01018 9108109 01070 [818 810-- 00100101160 

705 38101 90001798967 0108009, 70০- 

1191)60 1)/ 0109 72798109196) 910 10090091709, 

1196)7) 15191)029১ 0187798 400. 119; 

[১009 : 40 01, 

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাত। গুরু নানকের সংক্ষিপ্ত 

জীবনী সহ তাহার অমূল্য বাণী--“ঈশ্বর+, 

শিব”) “গুরু “সাধন” “ভগবানের বিধান” 

প্রকৃত ভক্ত”, প্রার্থনা”, “বিবিধ উপদেশ এই 

কয়টি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত 
)0৪ 9089 পর্যায়ের পকেট সংস্করণ 
্রন্থগুলি পাঠকগণের বিশেষ সমাদর লাভ 

করিয়াছে। আমরা আশ! করি, এই গ্রন্থখানি 
সাধারণ পাঠককে গরু নানকের উপদেশাবলী 

হইতে শিখধর্ম বুঝিবার সহায়তা করিবে । 



ক্রীরামক্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী সংবাদ 

নিউ দিল্লী রামক্খ মিশন কেন্ত্রে 
স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব উপলক্ষে গত ১৭ই 
জানআর্ি মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন। বেদপাঠ, 

পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অন্ষ্ঠিত 
হয়। 

অপরাহেে রামলীলা ময়দানে স্বামী 

স্বাহানন্দের সভাপতিত্বে অস্থঠিত সভায় প্রধান- 

মন্ত্রী আ্রীজওহরলাল নেহরু, দিজীর মেয়র 

প্রভাতি ভাষণ দেন। সভায় ৬০০*০ লোকের 

সমাগম হইয়াছিল। 
বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির বিষয় বর্ণন] 

করিয়া নেহরু বলেন £ ম্বামীজীর উদ্দীপন1- 

ময়ী রচনাবলী জনসাধারণের মনে শক্তি ও 

জাতীয়তাবোধ প্রভূত পরিমাণে আনিয়া দিবে, 
কারণ তাহার প্রতিটি কথা স্বদেশপ্রেম-সঞ্জাত। 

স্বামী বিবেকানঙ্গের চিস্তাধারা ও মানসিক 

উৎকর্ষ এত বিরাট যে, যাহা! কিছু তিনি 

বলিয়াছিলেন, বর্তমানেও তাহ। গ্রহণযোগ্য 

এবং ভবিষ্যতেও জগৎ তাহার ভাবধার! 

গ্রহণ করিবে । 

১লা হইতে ১৬ই ফেব্রুআরি স্কুলের ছাত্রদের 
মধ্যে সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী, বাংল।, পঞ্জাবী 

ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা এবং 

স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দী ও 
ইংরেজীতে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা হয়। 
স্বামীজীর বাণী হইতে সংকলন করিয়া প্রতি- 
যোগিতার বিষয় নির্বাচন করা৷ হইয়াছিল। 
মোট &১২৪৫ ছাত্র প্রতিযোগিতায় যোগ- 

দান করে। 

ওরা ফেব্রুআরি শ্জওহরুলাল নেহরুর 

পৌরোহিত্যে মিশনে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী 

স্বাহানন্ব, স্বামী ভক্তানদ্দ, দিলী কলেজের 

অধ্যক্ষ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। শ্রীনেহর 

তাহার ভাষণে বলেন, বালক ও যুবকদের 

আদর্শ-হিসাবে একজনের নাম করিতে হইলে 

তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নামই উল্লেখ 
করিবেন । 

১০ই ফেকুআরি “ছাত্রদিবসে' কেন্দ্রীয় মন্ত্র 
হুমায়ুন কবীর সভাপতিত্ব করেন। প্রতি- 
যোগীদের মধ্যে ৪৬৮ জন পুরস্কার লাভ করে। 

এই দিনটিতে ছাত্রদের আনন্দ উৎসাহ ও 
উদ্দীপন বিশেষভাবে দেখা যায়। 

মাদ্রাজ £ অ্রামকৃষ্জ মঠে স্বামীজীর 

শতবাধিক উৎসবের উদ্বোধন-অহৃষ্ঠান গত ১৭ই 

জান্বআরি মঙ্গলারতি, বিরাট শোভাখাত্রা- 

সহ নগর-পরিক্রমা, ১০১টি দীপ আলানো, পুজা, 
হোম; ভজন, 'শিব-সহত্রনাম"-অর্চনা, হরিকথা। 

কালীকীর্তন, দরিদ্র-্নারায়ণসেব প্রভৃতির 

মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। কালে মুখ্যমন্ত্রী 

শ্রীকামরাজ নাদার ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক 

প্রচারিত বিবেকানন্ব-জন্মশতবাধিকী ডাক- 
টিকিট বাজারে ছাড়েন*। তিনি স্বামীজীকে 

ভারতের এক মহান্ সন্তান বলিয়া অভিহিত 

করিয়া বলেন, ম্বামীজী বিশ্বে ভারতের 

আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করিয়া ভারতকে 

বহিবিশ্বে সম্মান ও মর্যাদার আনমনে অধিঠিত 
করেন। 

দক্ষিণেশ্বর : এ্রীসারদা মঠে বিবেকানন- 
জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে ১৭ই জান্বআরি 
স্বামীজীর জন্মতিথি-পূজ1! এবং ২২শে হইতে 
২৬শে জাহ্আরি সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

প্রীরামক। মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ শ্বামী 

যতীশ্বরানন্দ মহারাজ উতমব ও প্রদর্শনীর 



বৈশাখ, ১৩৭০ ] 

উদ্বোধন করিয়া এক উদ্দীপনাপূর্ণ ভাবণে 
বলেন £ একমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই 
ভারতের নৰ জাগরণ সম্ভব সুতরাং ধর্ম- 

সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতন হওয়! উচিত । 

সভার প্রারভ্ে শ্রীরামকৃ্ষ মঠ ও মিশনের 

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা-বাণী পঠিত হয়। 
শ্রীরামকৃঞ্ক মঠ ও মিশনের সাধারণ 

সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেন, 

নবভারত-গঠনে নারীজাতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করিবে--ম্বামীজীর এই দৃঢ় বিশ্বাসের 
কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । 

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ভক্তমহিল1-সম্মেলন, 

তৃতীয় দিন “ছাত্রীদিবস', চতুর্থ দিন ধর্মসভা 

অনুষ্ঠিত হয়। 

উৎসবের প্রতিদিন সঙ্ধ্যায় বিভিন্ন 

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। রামকৃঞ্জ মিশন 

সিম্টার নিবেদিত] বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক 

“স্বামী বিবেকানন্দ নাটিকার অভিনয় ও 

“বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' কীর্তন উল্লেখযোগ্য। 

উৎসবের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল শোভা- 

যাত্রা। উহাতে সহআধিক মহিলা ও ছাত্রী 

যোগদান করেন। পত্রপুষ্পস্থশোভিত স্বামীজীর 
চারিখানি সুবৃহৎ প্রতিকতি-সহ শোভাযাত্রা 
আড়িয়াদহ ও দক্ষিণেশ্বরের বিভিন্ন পথ 

অতিক্রম করিয়! দক্ষিণেশ্বর কালীমশির হইয়া 
পুনরায় শ্রীসারদামঠে প্রত্যাবর্তন করে। 

জামসেদপুর £ গত ১৭ই জাহৃআরি 
রামকৃ্জ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে 

স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিক উৎসব অহুষিত হয়। 
আয়োজিত সভায় বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 

প্রার্ঘত অধ্যাপক আ্ীসরোজকুমার দাশ 
পৌরোহিত্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 

মিশনের অধ্যক্ষের বাণী পঠিত হইলে পর 
সোসাইটি-পরিচালিত বিদ্বালয়গুলির ছাত্র- 
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ছাত্রীরা স্বামীজীর কবিতা ও বাণী হইতে 
ইংরেজী, বাংল! ও হিন্দীতে আবৃত্তি করে। 

বিশিষ্ট বক্তাগণ বর্তমান অবস্থার পরি- 

প্রেক্ষিতে স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়! 

আলোচন। করেন। 

শিলং £ রামকষ্জ মিশন আশ্রমে গত 

১৭ই হইতে ২*শে জান্থআরি বিবেকানন্দ-শত- 
বাধিকীর প্রারভিক উৎসব অমৃত হয়। 
মঙ্গলারতি, ভজন, চণ্ডীপাঠ, কঠোপনিষৎ-পাঠ, 

বিবেকানন্দশ্লীলাগীতি, যোড়শোপচারে পৃজ।; 
হোম, ভোগরাগ, সঙ্গীতাহৃষ্ঠান প্রভৃতি উৎসবের 
অঙ্গ ছিল। 

২*শে জাহআরি অপ্রাহে আসামের 

প্রধান বিচারপতি আজে, যেরহোত্রের 

পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মহতী ধর্মসভায় বিশিষ্ট 

বক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক 

আলোচনা করেন। সভাপতি মহোদয় স্বামীজী- 

প্রদশিত সেবা-ধর্ম প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে 
কিভাবে প্রতিফলিত কর! যাইতে পারে, 

তদ্বিষয়ে স্থৃচিস্তিত ভাষণ দেন। 

উক্ত দিবসে ছেলেষেয়ের! ম্বামীজীর রচন' 

ও বক্তৃতা হইতে নির্বাচিত অংশ আবৃত্তি করে। 
ভুবনেশ্বর £ শ্ীরামকষ্জ মঠে গত ১৭ই 

জাহুআরি স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে 
মঙ্গলারতি, কঠোপনিষৎ-পাঠ, প্রভাতফেরি, 
বিশেষ-পৃজা, ভজন, হোম, স্বামীজীর বাণী-পাঠ, 
প্রসাদ-বিতরণ, আবৃত্তি, ধর্মসভা প্রভৃতি 

অনুষ্ঠিত হয়। 

কাথিঃ রামকৃষ্খ যিশন সেবাশ্রমে 
স্বামীজীর শতবারধিকী উপলক্ষে ১৭ই জাহ্ুআরি 
গৈরিক পতাক! উত্তোলন, শোভাযাত্রা, জীবনী- 

আলোচনা, পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্টিত হুয়। 

মহকুমার বিভিন্ন স্বানে ৮ শতাধিক 
প্রাথমিক বিদ্বালয়ে। প্রায় সমস্ত হাইস্কুলে ও 
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ক্লাবে এ দিন ম্বামীজীর জন্মমুহূর্তে শঙ্খধবনি, 
শোভাযাত্রা ও সভা অস্থঠিত হয়। বহু গ্রামে 

সন্ধ্যায় দীপমাল] জালানে হয় | 

ঢাকা £ রামকৃঞ্জ মিশনে স্বামীজীর শত- 

বাধিক উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ১৭ই 
জাহুআরি পৃজা হোম প্রভৃতি যথারীতি অন্ঠিত 
হয়। আয়োজিত মহতী সভায় ঢাকা বিশ্ব- 

বিগ্ভালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের ডীন ডক্টর কাজী 

মোতাহের হোসেন সভাপতিত্ব করেন এবং 

ভাইস্ চ্যান্সেলার ড্র মাহমুদ হোসেন 
উদ্বোধন-ভাষণ দেন । 

ফরিদপুর £ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত 
৭ই হইতে ৯ই ফেব্রুআরি স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব অন্ৃঠিত হয়| প্রথম দিন জনাব 

সলিমুদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে অন্থষিত 

সভায় ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্ষচারী স্বামীজীর 

জীবন-দর্শন প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচন1 করেন । 

দ্বিতীয় দিন ভজন-কীর্তনাদ্ির বিশেষ ব্যবস্থ! 

ছিল। শেষ দ্বিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবন্ধপাঠ 

ও স্বামীজী-ম্মরূণে গীতি-বিচিত্রা উল্লেখযোগ্য । 

নারায়ণগঞ্জ 8 শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
গত ১২ই হইতে ১৮ই ফাল্তন ( ৩.৩.৬৩ ) 

্বামীজীর শতবাধিক উৎসব মহাসমারোহে 
সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পুজা, ভজন, স্বামীজীর 
জীবন-বিষয়ক প্রদর্শনী, রুদ্রধাগ, রামায়ণ-গান, 

কবিগান, শোভাযাত্রা, ছায়াচিত্র, দরিদ্র- 

নারায়ণ-সেবা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন 

চক্রবর্তী, ডর মোঃ শহীছুল্লাহ, ডক্টর গোবিন্দ 

দেব প্রভৃতি ভাষণ দেন। 

মনসাদীপ (সাগর): গত ২রা হইতে 

৬ই মার্চ রামকষ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে 

স্বামী বিবেকানন্ব-শতবাধিকী স্থানীয় রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমে ও হরিণবাড়ী স্কুলে অসিত 

উদ্বোধন [৬তষ বর্ষ_র্থ সখ্য 
হয়। স্বামী জীবানন্দ উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 

সভাপতিত্ব করেন। 

ছাত্র ও বহিরাগতদের মধ্যে আবৃত্তি, 

প্রবন্ধ ও বক্তৃতা এবং খেলাধুলার প্রতিযোগিতা 

এবং পারিতোষিক-বিতরণ হয়। উভয় 
কেন্ত্রেইে কৃষি, শিল্প ও শিক্ষা প্রদর্শনীর 
আয়োজন কর! হইয়াছিল। 

আশ্রমে “বিবেকানন্দ-শত-বাধিকী শ্মৃতি- 
সদনে+র দ্বারোদধাটন করা হয়। শিক্ষামূলক 

সবাক্ চলচ্চিত্র প্রদর্শন উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

পালাকীর্তন, যাত্রাভিনয়,। নারায়ণসেবা 

এবং ধর্মসভায় বহু লোকের সমাগম হয়। 

আশ্রমে প্রথম দিন প্রভাতফেরি, ভজন এবং 

দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীত-সহ ছাত্রছাক্রীদের 

শোভাযাত্রা সকলের মধ্যে প্রভূত উৎসাহের 

সঞ্চার করে। 

এতদ্বাতীত স্থানীয় উন্নয়ন-কর্মচারী (3.1,0.) 
একটি কমিটি গঠন করিয়া বিবেকানন্দ- 
জন্মশত বাধিকীর অনুষ্ঠান করেন। তাহাদেরও 
নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। 
আশ্রমে এবং হরিণবাড়ী কেন্দ্রে ধর্মসভা 
অন্থষঠিত হয়। আশ্রমের সভায় শ্রীহরিপদ 

বাগুলি, শ্রীব্যোমকেশ মাইতি, প্র'অরবিন্দ পাত্র 
প্রভৃতি স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দ্বিক 

আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী জীবানন্দ 

যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের 

আবির্ভাবের তাৎপর্য, সমাজের উপর 

শ্ীপ্রীঠাকুর-স্বামীজীর প্রভাব এবং স্বামীজীর 
জীবনালোকে যুগোপযোগী প্রকৃত শিক্ষার 

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 
সিয়্যাটেল্ বেদাস্তকেন্দ্রে স্বামীজীর 

শতবাধিকী উপলক্ষে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী 
বিবিদিষানন্দের পরিচালনায় গত ১৭ই 
জান্আরি পুঁজ! এবং পরদিন প্রার্থনা, ভজন; 
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স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন! অনুষ্ঠিত 
হয়। নিমস্ত্রিত ব্যক্তির্কে জলযোগে 
আপ্যায়িত কর! হয়। আগামী গ্রীষ্মকালে 
এই কেন্দ্রের মাধ্যযে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন 
কর্মথচী সহায়ে ম্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 
অহৃষ্ঠানের প্রস্ততি চলিতেছে । 

পোর্টল্যাণ্ডঃ বেদাত্ত-সোসাইটির উদ্যোগে 
স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ 
ধর্মসভার অধিবেশনে পাঁচজন বিশিষ্ট 
ধর্মনেতা নিজ নিজ মতান্যায়ী “মুক্তির 
অর্থ বিশ্লেষণ করেন। “যুক্তি” অর্থ পাপ ও 

আরামকৃঞ্ মঠ ও যিশন সংবাদ ২২৯ 

দুঃখ হইতে পরিত্রাণ--এই ভাবটি প্রত্যেক 
বক্তার ভাষণেই পরিস্ষুট হয়। প্রত্যেকেই 
বলেন, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে মানুষকে 
সাহায্য করিতে হইবে। 

পোর্টল্যাণ্ড বেদাস্ত-সোসাইটির অধ্যক্ষ 
স্বামী অশেষানন্দ বলেন, হিন্দুধর্মমতে এই 
জীবনেই মুক্তিলাভ সভ্ভব। সাধন! দ্বার! 
আধ্যাত্মিকত1 পূর্ণনূপে বিকশিত করিতে 
পারিলে অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দের অধিকারী 
হওয়া যায়-_এই উচ্চতম অবস্থাই মুক্তি । 

শতবাধিকী কমিটি সংবাদ 

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবাধিকী কমিটি (১৬৩, লোয়ার সাকু'লার রোড, কলিকাতা ১৪) 
হইতে ইতিপূর্বে তিনটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী (13811980 ) প্রকাশিত হইয়াছে, সম্প্রতি প্রকাশিত 
চতুর্থ বিবরণী (73019618 ০. 4) পাইয়। আমরা আনন্দিত হইয়াছি। স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসবের কোথায় কিরূপ প্রস্তুতি চলিতেছে ও উৎসব অনুঠিত হইতেছে, ইহাতে তাহার 
বিবরণী দেওয়া হইয়াছে । 

গত ১৭ই জাহুআরি স্বামীজীর শুভ জন্মদিবসে বেলুড় মঠে শতবাধিক উৎসবের শুভারস্ত 
হয়, এই এক-বৎসরব্যাপী উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ মঠমিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও অন্যান্ত স্বানে 
দেশবিদেশে এবং স্কুল কলেজ, সাধারণ পাঠাগার, বিশ্ববিগ্ভালয় প্রভৃতিতে অহুষ্ঠিত হইয়া 
আগামী জাহআরি মাসে (১৯৬৪) সমাপ্ত হইবে। 

শতবাধিকী কমিটি হইতে প্রকাশিত “ছোটদের বিবেকানন্ণ' ও “স্বামী বিবেকানন্দ" 

পুস্তক ছুইখানি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হইতেছে । 

আগামী অক্টোবরে কাশীতে সাধূসম্মেলন হইবে, ডিসেম্বরে বেলুড়ে রামকৃষ্খ মঠমিশনের 
সাধু-বরক্ষচারীদের সম্মেলন অন্ুঠিত হইবে, নির্ধারিত সময় পরে জানানো হইবে । 

কলিকাতায় ধর্মমহাসম্মেলন আরভ্ভ হইবে ২৬শে ডিসেম্বর হইতে । মহিলা-সম্মেলনের 
দিন নির্ধারিত হইয়াছে ১৮ই ডিসেম্বর হইতে । 

সঙ্গীত-সম্মেলন, প্রদর্শনী, তীর্ঘপরিক্রমা, শোভাযাত্রা প্রভৃতিও আগামী ডিসেম্বরে 

অনুষ্ঠিত হইবে। স্বামীজী-সম্বন্ধে প্রামাণিক চলচ্চিত্র শীপ্রই বাহির হইবে বলিয়া আশ! করা 
যাইতেছে । 

বিবেকানন্দ*শতবাধিকীর সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আহত হইয়া নিম্নলিখিত 
স্বানসমূহে শতবাধিক উৎসবে শ্বামীজী-স্বন্ধে বক্তৃতা দেন ঃ | 

দক্ষিণভারতে £ মাদ্রীজ, চিদাঙ্বরম্, কুক্তকোণম্, তাঞজোর, ত্রিচিনাপল্ীঃ রামেশ্বরম্ 
মাছুরা, তিন্নাভেলী, কুমারিকাঁ, নাগর কইল” ব্রিবান্দ্রম, কোয়েক্বাতুর, কালাডি, ত্রিচুড়ঃ সালেম। 

রাজস্থানে আজমীর, বেওয়ার, পুষ্কর, জয়পুর, বিকানীর । 
মধ্যপ্রদেশে £ গোয়ালিয়র, এবং মহারাষ্ট্রে £ বোদ্কাই ও নাসিক | 

[ শতবাধিকী কমিটি প্রকাশিত 73011960 1০, 4 হইতে ] 



বিবিধ 

শ্ীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 

বারাসত £ রামকষ্-শিবানন্দ আশ্রমে 

গত ২৫শে ফেব্রআরি শ্রীরামকষ্ণদেবের 

জন্মোৎসব যোড়শোপচারে পূজা, চণ্ডীপাঠ, 
উদয়াস্ত অখণ্ড ্রশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-পাঠ ও 

শ্ীরামককষঞ্জনাম-জপ,  প্রসাদ*বিতরণ ও 

আলোচনার মাধ্যমে উদযাপিত হয়। 

অপরাহে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ীরামকৃষ্ণের 
জন্মলীলা সম্বন্ধে ব্তৃতা দেন। 

শতবাধিকী সংবাঁদ 

হাওড় £ কেন্দ্রীয় বিবেকানন্দ জন্মশত- 

বাধিকী কমিটি কর্তৃক গত ১৭ই ফেব্রুআরি 

রবিবার অপরাহে হাওড় ময়দানে আয়োজিত 

এক বিরাট জনসভায় পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 

মাননীয় ক্রীপ্রফুল্পচন্দ্র সেন সভাপতির ভাষণে 

বলেন, ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক মানবদরদী 

স্বামীজীর আদর্শ র্নপায়ণের মাধ্যমেই তাহার 
প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন সম্ভব | প্রধান 

অতিথি আীপ্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেন, 

বিবেকানন্দের আদর্শে সমাজ গঠন এবং দ্বিকে 

দিকে বিবেক-বাণী প্রচারের চেষ্টা করিলে 

সত্যই সুখ-সমৃদ্ধিময় ভারত গড়িয়। উঠিবে। 
অন্যান্ত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায়, পৌরপ্রধান শ্রীনির্শলকুমার 
মুখোপাধ্যায়, ম্বামী গভীরানন্দ ও স্বামী 

ভাষ্াানন্দ। 

হাঁওড়া ঃ গত ২৩শে ফেব্রুআারি অপরাহে 

রামকুঞ্চ-বিবেকানন্দ আশ্রম ও বিবেকানন্দ 

ইনস্টিটিউশনের যুক্ত উদ্যোগে আয়োজিত তিন- 
সপ্তাছব্যাপী বিবেকানন্দ-শতবাধিক উৎসবের 

উদ্বোধন সুসম্পন্ন হয়। স্বামী গভীরানন্দের 

সংবাদ 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ 
স্বামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচন' 
করেন। সভাপতির ভাষণে স্বায়ীজীকে 
অতীত ও বর্তমানের যোগস্থত্র এবং সকল 
ভারতীয় আন্দোলনের আদি নেতার্ূপে উল্লেখ 
করা হয়। 

কলিকাতা £ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে 
(মেন) গত ২২শে মার্চ স্বামীজীর শতবাধিকী 
উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতির 

ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, সর্ববিধ ভয় ও 

সন্কীর্ণত পরিহার করিয়া স্বামীজীর আদর্শ 

জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলেই ভারত 

জাতি-হিনাবে বাঁচিবে। প্রধান অতিথির 
ভামণে শ্রীপ্রতাপচন্ত্র চন্দ্র বলেন, স্বামীজী 

ভারতকে জাগাইয়াছেন, অসীম মানবপ্রেম ও 
আধ্যাত্মিকতা দ্বারা । স্থুলের প্রধান শিক্ষক 

শ্ীধরণীমোহন মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর উদ্দেশে 
শদ্ধার্্য নিবেদন করিয়া বলেন, স্বামীজী এই 
বি্ালয়ে পড়িয়াছিলেন, এবং কিছুকাল 

এখানে শিক্ষকতাও করেন-আজ আমরা 

ইহা স্মরণ করিয়া গৌরবাম্বিত। স্কুলের 
ছাত্রগণ সঙ্গীত, আবৃত্তি, রচন। প্রভৃতির মাধ্যমে 

দ্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। 

হুগলি? বাবুগঞ্জ রথতলায় শ্রীরামকৃ্ণ 
পার্কে হুগলি জেল! শ্রীরামকৃষ্জ সেবাসঙ্জের 

উদ্যোগে গত ২৫শে ফেব্রুআরি এবং ১ল! হইতে 

ওর! যার্চ আীরামকৃষ্চ, শরীত্রীমা ও স্বামীজীর 

শতবাধিকী উপলক্ষে নির্মীয়মাণ 'বিবেকানন্দ- 
ভবনে" পৃজা, হোম, চত্তীপাঠ, 'জীশ্রীরামকৃষ- 
পুঁথিপাঠ ও রামায়ণগান অন্থঠিত হয়! 

বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ; 



বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 

পণ্ডিত শ্লীজীব স্তায়তীর্ঘ, স্বামী জীবানদ্দ, 

প্রীতামসরঞ্জন রায় প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভাস্তে 

লীলাকীর্তন ও গীতি-আলেখ্য শ্রোতৃবৃন্দের 

বিশেষ আনন্দ বর্ধন করে। 

আগড়তল! (ত্রিপুরা) £ রামকৃষ্জ আশ্রমে 

গত ১৮ই জাহুআরি স্বামীজীর জন্মশতবাধিকীর 
বর্ষব্যাগী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে বৈদিক 
স্তোত্র- ও গীতা-পাঠ, ভজন, বৃক্ষরোপণ, 

হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল-বিতরণ, 

শতদীপ প্রজালন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। একটি 

মহতী সভায় স্বামীজীর দিব্যজীবন ও বাণী 

অবলম্বনে বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। 

তিনস্থুকিয়। (আপার আসাম) 8 স্থানীয় 
বিবেকানন্দ-জন্মশতবাধিকী পালন-সমিতি এবং 
উৎসব-সমিতির যুক্ত উদ্যোগে ৬ দিন ধরিয়] 
শতবাধিকীর প্রারভ্তিক উৎসব পৃজাদি ও 
বিবিধ অনুষ্ঠান-সথচী সহায়ে তষ্ঠুভাবে অন্ুঠিত 

হইয়াছে। শ্রীযছনাথ ভৃঞার পৌরোহিত্যে 
অন্ুঠিত সভায় গ্বামীজীর দিব্য জীবন ও বাণী 

অবলম্বনে সময়োপযোগী আলোচন। হয়। 

সালেপুর (কটক )ঃ স্থানীয় রামকৃষ্ণ 

আশ্রমে গত ১৭ই জান্বআরি স্বামীজীর জন্মশত- 

বাধিকী উপলক্ষে যথাবিধি পূজা হোম ও 
গীতাপাঠ হয়। আশ্রমের সেক্রেটারি শ্রীচন্দর- 

শেখর মিশ্র স্বামীজীর উপদেশাবলী পাঠ করিয়! 

সালেপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দকে 

স্বামীজীর আদর্শে নিজ নিজ জীবন গঠন 

করিতে বলেন। 

আমেদাবাদ £ কুলু (হিমালয় ) সর্বাজী 
বিকাশ সঙজ্ঘের ।আমেদাবাদ-বরোদ1 শাখা- 

কেন্দ্রের উদ্ভোগে বিবেকানন্ব-জন্মশতবাধিক 
উতৎ্মৰ সুষ্ঠুভাবে অহ্ৃিত হুইয়াছে। বিশিষ্ট 
বক্তাগণ স্বামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী 

অবলম্বনে তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। সংস্কৃত, হিন্দী, 

বিবিধ সংবাদ ২৩১ 

গুজরাতী, মারাঠী, বাংলা, সিঙ্বী ভাষায় স্বামীজী- 

সম্বন্ধে রচিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। ছাত্রগণ 
স্বামীজীর উদ্দীপনাময়ী বাণী হইতে আবৃত্তি 

করে। ভজন, বেদপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি, ১০১টি দীপ- 

সহায়ে আরতি প্রভৃতি অস্ুষ্ঠিত হয়। শতবাধিকী 
উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিক1 সহস্রাধিক 

ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিতরণ কর! হয়। 
কুমিল্লা ঃ শ্ররামকৃষ্চ আশ্রমে ১৭ই হইতে 

২১শৈে জানআরি স্বামীজীর শতবার্ধিকী 
উদ্বোধন-উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
উষাকীর্ভন, ভজন, ষোড়শোপচারে পুজা, 
প্রবন্ধপাঠ। রামায়ণ-গান, জীবনী-আলোচন। 

প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনে 

অহ্ষিত ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। 

ভূপাল (মধ্যপ্রদ্েশ)ঃ গত ১৬ই 

ফেব্রআরি স্কানীয় বঙ্গীয় মহিলা ও গীতা 

সমিতির উদ্যোগে স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় রাজ্যপাল 

শ্রীপটাশকর সভাপতিত্ব করেন! স্তোত্রপাঠ, 

গীতাপাঠ ও ভজন হয়। সভায় আলোচ্য 

বিষয় ছিল: বর্তমান ভারতের প্রতি 

স্বামীজীর নির্দেশ । 
১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুআরি শহরের বিভিন্ন 

স্থানে বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে কয়েকটি সভায় 
স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন» 

গীতা ও স্বামীজীর বাণী”, “বর্তমানে যে ধর্মের 

প্রয়োজন+ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতার 
ব্যবস্থা কর! হয়। ভূপালবাসী বিশেষ করিয়] 

স্থানীয় ছাত্রসমাজ এই সব সভায় যোগদান 
করেন। 

আজমীর £ রামকৃষ্চ আশ্রমে স্বামীজীর 

শতবাধিকী উপলক্ষে গত ৭ই মাঘ পুজা, পাঠ 
ও ভজনাদ্ি অন্থঠিত হয়। 851 মাঘ বিশিষ্ট 

বক্জাগণ ্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নারী- 



৩ 

জাতর আদর্শ এবং ৬ই মাঘ "খ্বামী বিবেক 
ও ধর্মসমঘয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভার বহু 

গণ্যমান্ লোকের সমাগম হইয়াছিল। ৭ই 
মাঘ স্থানীয় দয়ান্দ কলেজে উৎসবের 

আয়োজন করা হয়। 

নান! স্থানে বিবেকানন্দ-শতবাষিকী 

নিয়লিখিত স্বানসমূহে স্বামীজীর পতবাধিক 
উৎসব অন্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা 
আনন্দিত হইয়াছি £ 

প্যাটেল নগর বিবেকানন্ব-শতবাধিকী, 
সিউড়ি;) হুগলি সংস্কত-মহাসম্মেলনের 
অধিবেশনে বিবেকানন্দ-দিবস) বঙ্গভারতী, 

রায়পুর, দেরাছনঃ খাঁটোরাঃ হাওড়া; 
আররামকৃষ্ষ সেবাশ্রম, তেজপুর, আসাম) 

শ্রীরামকৃ্খ-ভক্তসঙ্ঘ, ইমামবাজার, হুগলি; 

বিবেকানন্দ-পাঠাগার, বোরাগাড়ি, জলপাই- 
গুড়ি? রামকুষ্জ আশ্রম, কুমিল্লা; মণিনগর 
রামকৃষ আশ্রম, আমেদাবাদ; নাটশাল 

রামকঞ্খ আশ্রমঃ মেদিনীপুর; খেজুরী, 
মেদিনীপুর ) বিবেকানন্দ-শতবর্ষ উদ্যাপন- 
সমিতি, আর্যপল্পী, দমদম; দ্বারকানাথ উচ্চ 

বিদ্ভালয়, জাঙ্গীপাড়া, হুগলি? ঢাকুরিয়া 

রামকৃষ্জ আশ্রম, কলিকাতা) রামকৃঞ্চ আশ্রম, 

চারিগ্রাম+ ২৪ পরগন1) রামকৃঞ্জ আশ্রম, নৃতন- 

পুক্কুর, ২৪ পরগন1; কলিকাতা মার্কাস স্কয়ারে 

বন্ধসা হিত্য-সম্মেলনে বিবেকানন্দ-দিবস ; 

কালনা, বর্ধমান ) দ্বারহাট্রা, হগলি ? গয়েশপুর, 
নদীয়া; গোচারণ১ ২৪ পরগনা; গোবরভার্গা, 

২৪ পরগন। £ রামকষফ্-সাধনালয়ঃ মাকড়দহছ, 

হাওড় ঃ বাজারহাট-বিষুপুর, ২৪ পরগন!) 

বাগনান, হাওড়া ) ভদ্রেশ্বরঃ হগলি ? বৃন্দাবন; 

নাপিক; ধৃম (পূর্ব পাকিস্তান ); ডিক্রগড় ; 

ভূপাল; সোলাপুর ; কাশ্মীর । 

” উদ্বোধন [ ৬তষ বর্ষ,--৪র্থ সংখ্যা 

ষধাযুক্তি সপ্তাহ 
গত ১৭ই হইতে ২৩শে মার্চ অন্তান্ত দেশের 

সহিত ভারত আন্তর্জাতিক 'ক্ষুধামুক্তি সপ্তাহ' 
উদ্যাপন করিয়াছে । রাষ্ট্রপতি ডক্টর বাধাকৃষ্ণন 
এই উপলক্ষে ভাষণ দেন। ক্ষুধামুক্তি সপ্তাহ 
পালনের উদ্দেশ্ট হইল পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান 
লোকসংখ্যার অন্থপাতে সুষম পুষ্টিকর খাছ 
সরবরাহ দ্বার। খাছসমস্তার সমাধান কর এবং 
জনসাধারণকে এই ভয়াবহ সমন্তা বিষয়ে 
সচেতন কর! । 

এই বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পন। কার্যকর 
করিবার জন্ত « মিলিয়ন পাউগু সংগ্রহ কর! 
হইবে। ইংলগ্ডের “ক্ষুধামুক্তি অভিযানের 
উদ্ভোগে ভারতে ১৭টি খাগ্ধ-পৰিকল্পন। 
রূপায়িত করিবার জন্য ৭০০,০০০ পাউগ্ 
সংগৃহীত হইতেছে? ইহার কিছু অংশ সিংহলের 
জন্য ব্যয়িত হইবে । 

সপ্তাহব্যাপী ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনে গ্রামে 
ও নগরের উপকণ্ঠে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি- 
সাধনের জন্ত প্রচারকার্য চালানো! হয়। 
শতাধিক দেশে এই উপলক্ষে ডাকটিকিট 
বাহির করা হইবে। বিভিন্ন দেশের ডাক- 
টিকিট একটি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা কর! হইবে। _ নানু, 

ভারতে বিদেশী বাসিন্দা 

ভারতের বাসিদ্দারূপে নাম-রেজেস্্রীকৃত 
বিদেশীর সংখ্য! &৬৯,৭৪৪। 

বিভিন্ন দেশবাসীর সংখ্য। £ 

তিবতী ১৪,৯৮৮  বর্মী ১,৬২৩ 

চীন। ১০১৬২৭ রুশ ১১৫৮১ 

ইরানী ৪১৫০১ ফরাসী ১১০৪৭ 

আর্মেনিয়ান ৪,৪২১ ইটালিয়ান ১,*৪৪ 

আফগান ৩১৬৪৮ জাপানী ৯৩৭ 

জার্মান ২১৯৩০ থাই ৯১৮ 

এই সংখ্যার মধ্যে ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক 

ছেলেমেয়েদের ধর] হয় নাই। কমানওয়েল্থ 

দেশগুলিও ইহার মধ্যে অস্তভূক্তি নহে। 
[0 



শুদ্ধোপনাদ্ধি মায়ায়াং স্বমংজাতে। মহামুনিঃ। 

নীতিধর্মপ্রতিষ্ঠাতা শাক্যবংশরশিরোমণিঃ ॥ ১ 

সর্বসদৃগণসম্পন্নঃ সর্বৈশ্ব্যসমন্ধিতঃ। 
প্রেমপূর্ণদয়াদর্শো বুদ্ধকোটি-প্রবেশিতঃ ॥ ২ 
সিদ্ধার্থো বোধিসত্বশ্চ শাক্যসিংহস্তথাগতঃ। 

গৌতমো বুদ্ধসংজাতো| নির্বাণৈকপ্রদীপকঃ ॥ ৩ 
্বাত্মৈকনির্ভরো| ভূত্বা যতেৎ স্বছুঃখনাশনে | 
নরোহহিংসাসত্যমার্গে সম্যক্ সাষ্টাঈগতৎপরঃ॥ ৪ 

অবিদ্যাং ছুঃখমূলাঞ্চ পঞ্স্কন্দ প্রসারিকাম্। 
নয়েন্িমূলিতাং সগ ইতি বাণী স্ুন্ছচকাম্ ॥ ৫ 

প্রোক্তবান্ ধীরগণ্ভীরঃ সর্বভূতোপকারকঃ। 
বন্দ্যবন্দ্যো মহাজ্ঞানী নিবৃত্তিপথশোধকঃ ॥ ৬ 

কণন্টকো ঘোটকো যস্য ছন্দবশ্চাশ্বপালকঃ। 
শগরভরমণে গচ্ছন্ হাভবৎ সারশোধকঃ ॥ ৭ 

জরাস্থো ব্যাধিতঃ প্রেতঃ প্রকৃতস্ত্যাগিভিক্ষুকঃ। 

ক্রষেণ দর্শনাত্তেষাং প্রতিবোধিতসান্তরঃ ॥ ৮ 

চি 

প্রীমতস্বামিগুণাতীতানন্দ-বিরচিতম্ 

বিচতুদৃশ্িমাত্রেণ বৈরাগ্যাগ্নিঃ প্রদীপিতঃ। 
সুচারুত্থমনোহারী স্্রীপুত্রত্যাগকীতিতঃ॥ ৯ 
রাজ্যঞ্চ বিপুলং ত্যক্তং যৌবনে যেন ত্যাগিন]। 
নিত্যশুদ্ধেন বুদ্ধেন ত্যাগাদর্শেন মৌনিন] | ১০ 

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং 
ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ঞ্চ যাতু। 
অগ্রাপ্য বোধিং বহুকক্পছুর্লভাং 
নৈবাসনেতি কৃত প্রতিষ্ঠঃ ॥ ১১ 

ক্ষণিকসকলভাবান্ বর্জয়িত্বৈকনিষ্ঠে। 
মুদছ্বলগুণগভীরঃ শুদ্ধনির্বাণদিষ্টো | 

মনসিজকৃতভাবান্ ধীরবুদ্ধ্যা হি জেতা 
জয়তু জয়তু দেবো বুদ্ধ বুদ্ধঃপ্রবুদ্ধঃ ॥ ১২ 

অতুলিতবলবীর্ষং শাক্যসিংহং মহাস্তম্ 
সমুদ্দিতনরকায়ং শ্রেষ্ঠলাবণ্যবস্তমূ। 
স্বতধনকুলরাজ্যং ত্যক্তবস্তং কলত্রম্ 
নমত ভ্ঞত নিত্যং সৌগতং তং পবিভ্রমূ ॥ ১৩ 



কথা প্রসঙ্গে 

ধম ও দেশপ্রেম 

অনেকের মতে, ধর্ম একট! পারলৌকিক 

জিনিস'_ইহলোকের সহিত সম্পর্কশৃন্ত একট! 
কল্পিত আদর্শের পিছনে ছোটাছুটি করা, অথবা 

কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর উপর বিশ্বাস 

স্বাপন করিয়া, ইহজীবনকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত 

স্বরাপ মনে করিয়া ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সুখের 

আশায় ছুশ্চর তপস্তার্দি করা ব1 হ্বেচ্ছায় 

নানাবিধ দুঃখ বরণ করা, নতুবা অপ্রতিকার- 

হীন হইয়া, ঈশ্বরেচ্ছা মনে করিয়া “অনিত্য 

অস্থখ সংসারে' ছদ্িনের জীবন কোন রকমে 

মুখ বুজিয়া কাটাইয়া দেওয়া_ধর্ম বলিতে 
এখনও অনেকে এইবূপই বুঝিয় থাকেন। 

আর দেশপ্রেম? দেশপ্রেম সম্পূর্ণ 

ইহলৌকিক ব্যাপার ; যে দেশে যেকালে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছি--সেই দেশের মাটির সহিত, 
সে দেশের ইতিহাসের সহিত, সে দেশের সুখ- 

দুঃখের সহিত আমাদের সম্বন্ধ জন্মগত, এবং 

এ সম্বন্ধ একপ্রকার অচ্ছেগ্। জন্মভূমির ছুঃখ- 

দুর্শশা দূর করা! জননীর ছুঃখছূর্দশ দূর করার 

মতোই মাছষের অবশ্য কর্তব্য। জন্মভূমির 
পরাধীনতার শৃঙ্খথলের বন্ধন দেশপ্রেমিকগণ 

মর্মে মর্ষে অন্থভব করেন, এবং সে বন্ধন দূর 

করিবার চেষ্টায় তাহার! সর্ববিধ দুঃখ যন্ত্রণা 

ভোগ করিয়। নীরবে জীবন বিসঞ্জন করিয়! 

যান। সংসারের মায়ার বন্ধন অন্নুভব করিবার, 

ৰা 'জন্মাত্তর,-গ্রহণের ছুঃখযন্ত্রণার দার্শনিক 

ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সময় ও স্বুযোগ 

তাহাদের জীবনে ঘটিয়! উঠে না। 

এ দিক দিয়া দেখিলে অবশ্ঠ ধর্ম ও দেশ- 

প্রেম দুইটি ভিন্নমুখী আদর্শ; একটি পারলৌকিক, 

অস্ঠটি ইহলৌকিক; একটি নিজের কষ্লিত মুত 
ও অনিশ্চিত সুখের প্রয়াস, অন্থটি বছর মুদি 
ও বহর নিশ্চিত উন্নতির প্রচেষ্টা। এক্ষে৫্রে 

বর্তমান যুগের মাহ্ষ যে ধর্ম ছাড়িয়া 
দেশপ্রেমকেই বড় মনে করিবে--তাহাতে 
আশ্চর্য কি? ্ 

কিন্তু প্রশ্নটি অন্তরূপে দেখা দেয়, যখন 
আমাদের সম্মুখে এমন সব মাহ্ষ আবিভূতি 

হন, ধাহাদের জীবনে ধর্ম ও দেশপ্রেম 

সমতালে চলিয়াছে, অর্থাৎ ধাহারা ধর্মের চরম 

আদর্শ লাভ করিয়াছেন আবার দেশকেও প্রাণ 
দিয়া ভাল বাসিয়াছেন, দেশের উন্নতির জন্য 

জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত সমর্পণ করিয়াছেন? 
তখন আযাদের মনে প্রশ্ন ওঠে তবে ধর্ম 

ব্যাপারটা কি? দেশপ্রেমের সহিত ইহার 

কি সম্বন্ধ ? এমন কি কোন স্তর আছে, যেখানে 

ধর্ম ও দেশপ্রেম একত্র মিলিত হয়? 

এই প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত দিবার জন্যই এ 

প্রবন্ধের অবতারণ]| শেষ প্রশ্নটির উত্তরে অবশ্যই 
বলিতে হইবে, হ্যা এন্প স্তর আছে। তবে 

সেই স্তরে পৌছিতে হইলে ধর্মের কতকগুলি 
উদ্ভট ভাৰ বর্জন করিতে হইবে, দেশপ্রেমেরও 

কতকগুলি উৎকট ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। 

মানবজীবন কক্ষে কক্ষে বিভক্ত কতকগুলি 

একান্ত পূথক্ বিভাগ নয়। মানবজীবন এক 

অখণ্ড সত্বা-বিভিন্ন শুরে তাহার বিচিত্র 

বিকাশ! 

নিয়তম স্তরে উহ! দৈহিক জীবনের রক্ষণ? 

বিস্তার ও উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত; এক্ষেত্রে 
অবশ্যই জীববিজ্ঞানের ( 71০108 ) স্বাভাবিক 

নিয়ম অন্ুসারেই তাহাকে চলিতে হয়, এই 
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স্তরে মান্য পণুপক্ষীর সহ্যাত্রী। এই 
্বার্থকেন্দ্রিক জৈবিক প্রয়োজনাধীন অবস্থাকে 
লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন জ্ঞানিগণ বলিয়াছিলেন, 
'ধর্মেণ হীন! পশুভিঃ সমানাঃ। ইহা কোন 

গালি বা অভিশাপ নয়, ইহা যথার্থ অবস্থা 
বর্ণন। এই অবস্থায় মাহ্ৃষ পশুর সমান। 

মাহয এই অবস্থা অতিক্রম করে ধর্মের 
সহায়ে। এখন ধর্ষ কি! 

বুদ্ধির স্তরে বহু মানব সারা জীবন শুধু 
দর্শন বিজ্ঞান আলোচন। করিয়াই জগৎকারণ 

সম্বন্বে জানিতে চান। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম 

আত্মিক স্তরে। 

বহু দেশে বহু কালে ধর্মের বহু সংজ্ঞ 

প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। 

শাস্ত্কারগণই শাস্ত্রারণ্যকে মহারণ্য বলিয়াছেন। 
আরও বলিয়াছেন--ধর্মস্ত তত্বং নিহিতং 

গুহায়াম*_ধর্মের তত্ব বাহিরে নয় হদয়েই 
নিহিত আছে। হদয়ের প্রেরণা, ৰিবেকের 

শাসন মানুষকে ঠিক পথে ধর্মপথে চালিত 

করে, “মন্তিফ ও হাদয়ের দ্বদ্দে হদয়ের নির্দেশই 
গ্রহণ করিও ইহা স্বামী বিবেকানন্দের 

নিরদশে। ধর্ম ও দেশপ্রেম লইয়া! যে দ্বন্দ ও 

উহাদের একটি মিলনভূমির সন্ধান-চেষ্টা, 
তাহ! সম্প্রতি স্বামীজীর জীবনকে কেন্ত্ 

করিয়াই নৃতনভাবে দেখ! দিয়াছে। 
স্বামীজী ধর্মজগতেও চরম অনুভূতির 

অধিকারী, বর্তমান সংশয়সঙ্কুল বৈজ্ঞানিক 

যুগে আধ্যাত্মিক বাণীর তিনি নবতম আচার্য, 

আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে সহম্্র বৎসর 

জর্জরিত ভারতমাতার ছুঃখও তিনি যেভাবে 
অন্থভব করিয়াছেন, এবং সেই ছুঃখছ্রশা 

দূর করিবার জন্য তিনি যে আপ্রাণ চেষ্টা 

করিয়াছেন, দ্বিতীয় আর কাহাকেও তো 

সেরূপ দেখি ন1। 

কথাপ্রসঙ্গে ২৩৫ 

এ ক্ষেত্রে সেই পূর্ব প্রশ্নই ঘনীভূত হইয়। 

রূপ গ্রহণ করে-ধর্ম ও দেশপ্রেম কিভাবে 

কোথায় মিলিত হয়? মিলিত যে হইয়াছে, 

এবং মিলিত যে হয়, ইহাতে অবিসংবাদিত 

প্রত্যক্ষ সত্য। এখন প্রশ্নঃ কিভাবে হয়? 

এ প্রশ্নের উত্তরও আমর] স্বামীজীর জীবন ও 

বাণীর মধ্যে স্প্টতম ভাষায় পাইব |" 
স্বামীজীর প্রচারিত শিক্ষা অনুসারে ধর্ম 

একটি পারলৌকিক ব্যাপার নয়, ধর্ম ইহ্- 

জীবনেই সত্যাস্থভূতি, ধর্ম মাহৃষের অস্তনিছিত 
পূর্ণতার বিকাশ, মানবজীবনের মর্বাজীণ 

বিকাশ, ধর্মের চরম আদর্শ অনস্ত বিস্তার, 

মাহষ ইহজীবনেই তাহা অন্থভব করিতে 

পারে। সকলের মধ্যে যখন নিজেকে অন্থভব 

কর! যায়, তখনই মামৃষ ঠিক ঠিক মুক্ত হয়, 
তখন মানুষ সকলের স্ুখছুঃখ নিজের বলিয়! 

অন্থভব করে, এবং দুঃখ দূর করিবার জন্য 

আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে । অর্থাৎ দেখা 

গেল, ধর্ষের চরম অন্ভূতি জীবনে রূপায়িত 

হয় মানবপ্রেমে ও মানব-সেবায়, দেশপ্রেমও 

প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীর সেবা, সেই হিসাবে 

উহ্! মানব-সেবারই অস্তভূক্তি | 
গা নং রঃ 

এই শতবাধিকীর শুভ অবসরে স্বামী 

বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নানাদিক হইতে 

বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে, ইহ! অবশ্যই শুভ 
লক্ষণ। নানাস্থানে বিবিধ উদ্যোগ-আয়োজনে 

বিভিন্ন প্রকার বক্তাও আমন্ত্রিত হইতেছেন, 

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বাজনীতিকগণেরই 

আহ্বান সর্বাগ্রে, সঙ্গীতশিল্পিগণ তে। আছেনই 

সভাকে মাধূর্-মণ্ডিত করিবার জন্য । অনেক 
উদ্ঘোক্তার1 মনে করেন, স্বামী বিবেকানন্দের 

উদ্দেশ্যে আয়োজিত সভায় একজন সাধু 

সন্াসীও একান্ত প্রয়োজন, কিন্ত অনেক 



২৩৩ 

সময় উদ্যোক্তার একটু মুক্কিলে পড়েন-_ 
সম্যাসী বক্তা কি বলিয়। ফেলিবেন তাহ! 

লইয়া, যদি তিনি বলেন, 'ব্রক্ম সত্য জগৎ 
মিথ্যা'--অথব| যদি বলিয়া ফেলেন, “সংসার 

ত্যাগ না করিলে কিছুই হইবে না” তবে তো৷ 
এতে! উদ্যোগ আয়োজন সবই পণ্ড । 

তাই উদ্যোক্তার! পূর্বাহেই সন্গ্যাসী 
বক্জাকে চুপি চুপি বলিয়! যান, স্বামীজীর 
দেশপ্রেমের দ্রিকটাই বেশী করিয়া! বলিবেন, 
ধর্ম টর্ম আজকাল লোকে ঠিক বোঝেও না, 
চায়ও না, স্বামীজীর দেশপ্রেম, মানবখেষ-- 

এই দ্রিকটার ওপরেই জোর দিবেন। 
কথাগুলি অন্ুধাবনীয়। সত্যই ভারতে 

ত্বামীজীর যে আবেদন তাহা প্রধানতঃ 

দেশপ্রেমমূলক ;৮_দেশপ্রেমিক সন্াপী বা 
[96106 98106 ইহাই আমাদের সংবাদ- 

পত্রার্দিতে স্বামীজী সম্বন্ধে বহুল*ব্যবহৃত 
বিশেষণ 

কেহই ইহ অস্বীকার করিতে পারে না 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে, স্বামীজীর 

এই অপূর্ব দেশপ্রেমের উৎম ও ভিত্তি ছিল 
ধর্ম, যাহার অপর নাম আধ্যাত্মিক অন্ৃভূতি-_ 
সর্বভূতে আত্মাহ্বভৃতি ! 

স্বামীজীর কর্মপ্রচেষ্ট৷ ভারতেই নিঃশেষিত 
হয় নাই, তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন, 

উদ্বোধন [৬৪তম বর্ধ,--৪ম সংখ্যা 

আমেরিকায় ও ইওরোপে আমি আমার 

জীবনের অর্ধেকের বেশি শক্তি ক্ষয় করিয়াছি।' 
কেন? এক সময় আমর] মনে করিতাম+ উহার 

মূলেও তাহার ভারত-প্রেম। ভারতের উন্নয়ন 
ও নবজাগরণ স্বামীজীর পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার 

ফলস্বরূপ দেখ! দিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, 

কিস্ত পাশ্চাত্যে ধর্ম প্রচারের নিজস্ব মূল্য একট! 

আছেঃ তাহ! যেন আমর1 বিশ্ুত না হুই। 

স্বামীজী বর্তমান যুগের জগদৃণগুরু, এ-যুগের 

সমগ্র মানবজাতির সমস্যা সমাধানের ভার 

জীরামকষ্জ তাহার উপর দিয়া গিয়াছেন; 

কিভাবে এ যুগের মাহ সন্দেহ সংশয় অতিক্রম 
করিয়া, স্বার্থপূর্ণ ভোগময় জীবনকে অতিক্রম 
করিয়া চরম সত্য উপলব্ধি করিবে- জীবন 

সার্ক করিবে গুরুপ্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী 

স্বামীজী তাহাই প্রচার করিয়। গিয়াছে; 

দেশকালপাত্র-ভেদে ইহ৷ নানাব্ধপ গ্রহণ 
করিয়াছে ও করিবে। বিদেশে ইহা 

আধ্যাত্বিক বেদান্ত-আন্দোলনে পরিণত 

হইয়াছে। এবং দেশে ইহা! ধর্মভিত্তিক 

দেশপ্রেম ও মানবসেবার রূপ পরিগ্রহ 

করিয়াছে। ম্বামীজীর জীবনে ভগবৎপ্রেম। 

মানবপ্রেম ও দেশপ্রেম সামগ্তস্তপূর্ণভাবে 
সঙ্গীতের সুরের মতো! ধাপে ধাপে উঠিয়াছে 
ও নামিয়াছে। 



বেলুড়ে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় 
একটি পরিকল্পনা ও আবেদন 

[ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শ্বামী মাধবানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রকাশিত ] 

ভারতে এখন জাতীয় ভিত্তিতে ম্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবাধিক অনুষ্ঠান চলিতেছে । 
অল্পাধিক সাময়িক ভাবের অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত বহু প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্বামীজীর স্মৃতি চিরস্থায়ী 

করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ স্থায়ী পরিকল্পন1 গ্রহণ করিয়াছে । রামকৃষ্ণ-মিশন-কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর 

জন্মের শততম বর্ষে তাহার নামে বেলুড়ে একটি বিশ্ববিগ্ভালয় উদ্বোধন করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তাহার প্রয়োজনীয় আইনসঙ্গত অনুমোদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
নিকট একটি খসড়। পরিকল্পন1 প্রেরণ করিয়াছেন । 

স্বামী বিবেকানশ্ব-প্রচারিত শিক্ষার আদর্শ তাহার রচন1 ও বক্তৃতায় ছড়াইয়! রহিয়াছে ; 
তাহ! স্থবিদিতঃ অতএব পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। তিনি মনে করিতেন, শিক্ষা 'মাহুষের 

ভিতরেই পূর্ণতার বিকাশ” এবং তাহার দৃষ্টিভঙ্গীতে সকল শিক্ষা ও অন্থশীলনের লক্ষ্য মানুষ 
তৈয়ারী কর1। স্বামীজীর দৃষ্টিতে “শিক্ষ। দ্বার! চরিত্র গঠিত হয়, মনোবল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি প্রশস্ত 

হয় এবং মানুষ তাহার নিজের পায়ে দাড়াইতে পারে।। 

স্বামীজীর মতে ভারতীয়দের প্রকৃত শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাচীন ভারতে জ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখ| যে-সব উন্নতিলাভ করিয়াছিল, সেগুলির সহিত অধুন1 পাশ্চাত্যের উন্নত বিজ্ঞান এবং 
শিল্পবিদ্বা পাঠ্যতালিকা-তুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের ব্যক্তিত্ব-গঠন এবং আথিক সমৃদ্ধির 
জন্য এই উভয়ের সামগ্র্তপূর্ণ মিলন আবশ্যক। এই সকল ভাব বাস্তবে পরিণত করিবার 
উদ্দেশ্টে স্বামীজী তাহার স্থাপিত রামক্ঞ্চ সংঘের আহুকুল্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান 

কর্মকেন্দ্র বেলুড়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথাও চিন্তা করেন। এই পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে 
আমাদের এতিহা-সন্মত | 

প্রাচীন ভারতে নালন্দা ও বিক্রমশীলার শ্যায় ক রী শিক্ষাকেন্দ্র-রূপে বিকশিত 

বিখ্যাত বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি বিরাট ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংস্কার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহা 

আকন্মিক ঘটনা নহে, পরস্ত একটি পবিত্র পরিবেশে মানব-কল্যাণে উৎসর্গাকৃত ব্যক্তিদের 

সংস্পর্শে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা! দ্বারা প্রণোদিত হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছিল। এইব্প 
সংস্পর্শের মূল্য অতিরঞ্জিত করা যায় ন1। ম্বামীজীর মতে শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর মধ্যে এই 
ব্যক্তিগত সংস্পর্শের অভাবেই বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ফলপ্রন্থ হয় নাই- এই পদ্ধাতিই ছিল প্রাচীন 

ও মধ্যযুগে ভারতের সকল শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি। এক সঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানের তত্বগত 

বিদ্ধ! এবং জীবনে তাহাদের ব্যাবহারিক প্রয়োগ-শিক্ষা দ্বারা আধুনিক শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত 
করার প্রয়োজন সম্বন্ধ স্বামীজী সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। 

* গত ২৪শে এপ্রিল বুধবার অপরাহে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক-সন্মেলনে (033 ০০070616206 ) 
গ্রদতত বিবৃতির অনুবাদ । 



২৩৮. উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৫ম সংখ্য 

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই “রামকৃ্জ মিশন উহার বরণীয় প্রতিষ্ঠাতার নির্ধারিত পথে 
বুশিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন | ইহার ফলে যিশনের প্রধত্বে ও তত্বাবধানে দেশব্যাপী 
বহু কলেজ ও স্কুল প্রতিষিত হইয়াছে । গত কয়েক দশকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রশংসনীয় 
ফল আমাদের দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । অধিকস্ধ ছাত্রাবাসে সাধুদের শ্েহ্যতব, 
নিয়মশৃঙ্খলা ও তত্বাবধানে অর্বপ্রকার ব্যাবহারিক শিক্ষা! এবং শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর মধ্যে একট! 

সুস্থ সম্পর্ক বিদ্যার্থীদের চরিত্রগঠনে শুভ ফল দেয়। এই সকল এবং প্রক্পপ অন্তান্ কারণে 
মিশনের প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসাধারণের নিকট এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, এ সকল প্রতিষ্ঠানে 

ভরতি হইবার জন্য সর্ধদাই ভিড় লাগিয়া থাকে । এই নিয়ত চাপে মিশনকে শিক্ষাক্ষেত্রে 

ইহার কার্ধাবলী বছুদিকে প্রসারিত করিতে হইয়াছে । যাহার ফলে মিশন বর্তমানে দেশের 

বিভিন্ন অংশে কয়েকটি মহাবিদ্যালয়, বহু উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় এবং নানাপ্রকার 
শিল্পবিষয়ক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালাইতেছে। 

এই সকল কার্যাবলী এখন এমন একটি অবস্থায় আসিয়া! পৌছিয়াছে যে, সম্পূর্ণরূপে স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শে অন্থপ্রাণিত একটি স্বতন্ত্র কর্তৃত্বাধীনে মিলিত হইলে এগুলির আরও 
উন্নতি সাধিত হইবে। স্বামীজীর প্রদশিত পথে একটি শিক্ষাদানকারী ও অন্থমোদনকারী 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেই ইহ] স্থারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব । 

১৯৩৯ খৃঃ মার্চ মাসে বেলুড়ে মিশনের প্রথম হণ্টারমিডিয়েট কলেজ 'বিগ্ভামন্দির' শুরু 

করার সময় মিশনের পরিচালকবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব হইতেই দেখ] যাইবে যে, 
ইহ1 একটি সহসা-কল্লিত ধারণ! নহে, পরন্ত ইহার প্রতি সর্বদাই রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের 
লক্ষ্য ছিল £ 

প্রস্তাবিত মহাবিদ্যালয়টি স্বামীজীর পরিকল্পিত বিশ্ববিছ্ভালয়ের স্থত্রপাত-রূপেই বিবেচিত 

হইবে, এবং সেইজন্য যখনই সম্ভব ইহার সহিত অন্ান্ত শাখা যুক্ত কর] হইবে, যথা ধর্মতত্ব, 
শিল্প ও কৃষি-শিক্ষায়তন, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ইত্যাদি, এবং যখন স্বামীজীর ভাবে 
একটি ব্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় কার্ষকরী করিবার প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, এই প্রস্তাবিত কলেজ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পর্কচ্যুত কর! হইবে ।” 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষা-কমিশন নৃতন বিশ্ববিদ্ভালয় আরভের সমর্থন করিয়া অন্ত বিষয়ের 

সঙ্গে তাহাদের বিবরণীতে বলেন (&৪৮ পৃঃ) £ “বিশ্ববিগ্ালয়ের অর্থসাহায্য-কমিশন কোন 

প্রতিষ্ঠানের মান নির্ণয় এবং সাহায্যের পরিমাণ স্থির করিবার সময় উক্ত প্রতিষ্ঠান অন্থান্ 

প্রতিষ্ঠানের হ্যায় নির্ধারিত নিয়ম অন্থসরণ করে-_-এই বিচারে পরিচালিত হওয়া অনুচিত, বরং 

& প্রতিষ্ঠানে ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে যথেষ্ট দান আছে কিন! এই বিচার 

সবার! পরিচালিত হওয়া! উচিত। বৈচিত্র্যের সহিত উৎকর্ষকে উৎসাহ দিলে ভারতের শিক্ষা- 

সম্পদ সমৃদ্ধ হইবে।' 
আশী। কর! যায়, বিবেকানন্দ বিশ্ববিগ্ভালয় পূর্বোক্ত আদর্শকে দ্ূপ দিতে সমর্থ হইবে এবং 

তছপরি ইহার বিদ্ার্থীদিগকে ভারতীয় এ্তিত্বের যোগ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
গঠনে সুযোগদান করিবে | 



জ্যৈষ্ঠ? ১৩৭৯ ] স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একটি অপ্রকাশিত পত্র ২৩৯ 

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরিকল্পনা খুবই উচ্চাভিলাবপূর্ণ সন্দেহ নাই। প্রারস্তেই বহু 
অর্থ প্রয়োজন হইবে। খুবই আনন্দের বিষয়_কলিকাতা-নিবাসী প্রীবলরাম রায় (পূর্ববসতি 
পাকিস্ানের ভাগ্যকুল) এই উদ্দেশ্টে রাজোচিত দান করিতে অগ্রবর্তী হইয়াছেন। 
আমরা সাগ্রহে আশ! করিতেছি যে, আমাদের দানশীল দেশবাসাদের মধ্যে ধাহাদের ছাত্র- 

সমাজের জন্য প্রকৃত ভালবাসা আছে এবং বরণীয় স্বামীজী যে ঈষৎ আভাস দিয়াছেন, সেইরূপ 
জাতীয় ধারায় ধাহার। তাহাদিগকে শিক্ষিত হইতে দেখিতে চান, তাহার] তাহাদের দানের 

ংশ যোগ করিয়া এই শততম বৎসরের মধ্যেই বিবেকানন্ব-বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরিকল্পন1 সার্থক 
করিয়! তুলিবেন। 

দান আয়কর-মুক্ত হইবে এবং নিশ্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়| বাধিত করিবেন £ 

(১) জেনারেল সেক্রেটারি (২) সেক্রেটারি 

রামকৃষ্জ মিশন, রামকষ্জ মিশন সারদাগীঠ, 
পোঃ-বেলুড় মঠ, জিঃ হাওড়] । পোঃ-বেলুড় মঠ, জিঃ--হাওড়|। 

(ফোন £--৬৬-২৩৯১) ( ফোন £₹--৬৬-৩২৯২) 

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একটি অপ্রকাশিত পত্র 
প্রিয় শর্বানন্ন, 

কিছুকাল পূর্বে তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম, কিন্তু শরীর অস্থস্থ থাকায় এ যাবৎ 
তোমায় লিখিতে পারি নাই। আজ উত্তর দ্িব। বিনয়টি কঠিন, তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করা 
যাউক, প্রভুর কৃপায় যদি সম্ভব হয়। 

ঠাকুরের মত বল! বড় সহজ নয়। আমার মনে হয় সকল ধর্মমতকে উৎসাহিত করিবার 
জন্য তিনি বলিয়াছেন, “ঘত মত তত পথ।” সকল মত তিনি নিজে সাধন ক'রে 'এক সত্যে 

পৌছানো যায়'_অন্থভব ক'রে তবে পূর্বের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
পার্মাথিক সত্য এক অদ্বৈত, যাকে ব্রহ্গ, পরমাক্সা, ভগবান ইত্যাদি অনেক নামে 

অভিহিত করা হয়। যিনি এ সত্য (গুঘু৪6)) উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি উহ1 নিজের 

ংস্কার ও রুচি অনুযায়ী প্রকাশ করিতে বিশেষ নাম দিয়াছেন । 

কিন্ত কেহই “পরিপূর্ণ সমগ্র সত্য' কি, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। “তিনি 
যাহা, তিনি তাহাই'-এই মনোভাৰই উপলব্ধিমান্ ব্যক্িসকলের চরম সিদ্ধান্ত । 

অবস্থাবিশেষে গৌড়পাদের অজাতবাদ, শঙ্করের বিবর্তবাদ, রামাহুজের পরিণামবাদ 
অথব! শিবাদ্বৈতবাদ__-সকলই সত্য । 

আবার এ.সকল ছাড়া তিনি “অবাউমনসোগোচরম্'। এ সকল মতবাদের 

প্রতিষ্ঠাতাগণ (প্রবর্তকগণ ) তপন্তা করিয়াছেন এবং ভগবানের বিশেন রুপা ও অম্গ্রহ 

প্রাপ্ত হইয়! তাহারই নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন । 



২৪০ - উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 

তাহাকে লইয়াই সকল বাদ, কিন্ত তিনি বাদবিচারের পারে-এই সত্যটি প্রচার 
করাই যেন ঠাকুরের মত বলিয়! মনে হয়। 

| “দেহবুদ্ধ্য। দাসোহস্মি তে জীববুদ্ধযা তদংশকঃ। 

আত্মবৃদ্ধ্যা তমেবাহং ইতি মে নিশ্চিত মতি£ | 

ইহাই তিনি উত্তম সিদ্ধান্ত বলিয়া বলিতেন। আর “চিন্ময়-কোলাকুলি” কেন হবে না? 

'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া তৃতং চরাচরম্*_-তিনি ভিন্ন তে! কিছুই নাই, সবই তো? 
“তিনি” । আমর! তাকে ন! দেখেই তো অন্ত জিনিস দেখি-নতুবা তিনিই সব। নামরূপ তো 
তা থেকেই এবং তাতেই । তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদ-জল ছাড়। তো৷ কিছুই না1। এতে তোমার 

বিবর্তবাদ থাক আর যাক। 
এ সত্য যে দেখেছে, সে আর মিথ্য। বলতে পারে না। তবে ঠাকুরের এমন অবস্থা 

হয়ে যেত, যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন। তখন নামন্নপ থাকত না, তার পারে 

যেতেন । সে অবাঙমনসৌগোচর অবস্থা । তখনও সেই একই আছেন-_-অদ্বৈত, আর কিছু 
নাই। সেখানে বিবর্ত কোথায়, অজাতই বা কোথায়? বিব্ত, অজাত, পরিণাম তাতেই 

হচ্ছে। তিনি মাত্র সত্য। আবার ত! থেকে যে জীব-জগৎ হচ্ছে। তাও সত্য, যদি তাকে 

না ভোল| যাঁয়। তাকে ভুলে নামন্ধপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল। কেন? না, তার! 
থাকে না। কিন্তু যদি তাকে মনে থাকে? তবে বুঝতে পারি 'মাঝেরই খোল, খোলেরই মাঝ' | 

ময় ততমিদং সর্বমূ” “মগ্রি সর্বমিদং প্রোতম্* ইত্যার্দি তখন যেন বোঝা যায়। 
আসল কথা তাকে দেখতে হবে। তাকে দেখলে আর কিছুই থাকে ন1। সব 

পতিনিময় বোধ হয়ে যায়। তাকে দেখবার আগে অবধি যত গোল, যত বাদ-বিবাদ | তাকে 

দেখলে সব গোল মেটে। তাকে জানলেই নিরাবিল শাস্তি । 

ঠাকুরের মত অতএব এইক্প £ যে-কোন উপায়ে, যা হোক ক'রে তাকে পাইতে হইবে। 

'অদৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে কর”_ইহার অর্থ একবার যদি তাকে পাও, তবে তোমার 
রুচি অন্থসারে যে-কোন মত-পোষণে আসে যায় না। তাকে জানলেই মুক্তি অবশ্যস্ভাবী। 

তখন আর কোন বন্ধন থাকে না। মৃত্যুর অনন্তর, তুমি দেহাস্তর গ্রহণ কর বা না কর, সে 

তোমার খুশি। 

যার! নির্বাণাকাজ্জী, তারা জগৎকে স্বপ্নবৎ জ্ঞান করে, তার! নৈর্ব্যক্তিক 1]9৮- 

(৪০:৪]-নিরূপাধিক ) ত্রক্গে মন ডুবাইয়া দেয় এবং তাতেই একীভূত হয়। যার! ভক্ত, 

ভগবানে আপক্ত, তার] জগৎকে ভগবানেরই প্রকাশ মনে করে, তাহারই শক্তির বিকাশ 

জানে। ইহার! সচ্চিদানন্দ ভগবানের সহিত নিজেদের যুক্ত রাখে, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণে ভয় 

পায় না__নিজেদের ভগবানের খেলার সাথী মনে করে এবং খেলিতেই আসে। তার নিকট 

কিছুই চাহে না, আত্মারাম হইয়া ভগবানে শ্রীতিযুক্ত হয়, নির্বাণ দিলেও গ্রহণ করে না। 

আজ এই পর্যস্তই। 
তুরীয়ানন্দ 



নিউইয়র্কে বিবেকানন্দ-শতবাধিকীক্চ 
প্রীরামকৃষ্ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দের বাণী 

রামক্ষ্ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, জেল হাওড়া 

যখন বিদেশীর পদানত ভারত আত্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার হারাইয়া 
ফেলিয়াছিল, তখন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগো! ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের জীবনপ্রদ 

বাণী, শাস্তি ও শুভেচ্ছার বাণী এবং সহজাত দেবত্বের ভিত্তিতে মানুষের এঁক্যের বাণী বহন 

করিয়া লইয়া যান। প্রাচ্যের আধ্যাত্সিকত1 ও প্রতীচ্যের কর্মপ্রবণতায় সংঘর্ষ ঘটিল এবং 
উভয়ের মধ্যে পরিবর্তন সম্পাদন করিয়া মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক সর্বজনীন মঙ্গলের 

যুগ আনয়ন করিল। মহান্ স্বামীজীর জন্মের শততম বর্ষ স্থায়ী শাস্তি ও মানব-জাতির ভ্রাতৃত্ব- 
বোধ অর্জনের জন্ পৃথিবীর সর্বত্র তাহার বাণী-প্রচারে উৎসর্গ কর! উচিত। 

আমি তোমাদের শতবািক উৎসবাদির সর্বপ্রকার সাফল্য কামন! করি । 
(স্বাক্ষর) স্বামী মাধবানন্দ্ 
অধ্যক্ষ, বামকৃষ্জ মঠ ও মিশন 

রাষ্ট্রপতি ডক্টুর রাধাকৃষ্ণনের বাণী 
রাষ্ট্রপতি-ভবন, নয়! দ্বিলী ৪ 

নিউইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবাধিকী সম্পাদিত হইবে জানিয়া আমি সুখী 
ভইয়াছি। স্বয়ং একজন বিশিষ্ট ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হইয়াও স্বামীজী হিন্দুধর্ম ও দর্শনের উচ্চতম 
আদর্শসকল অভ্যাস এবং প্রচার করিয়াই সন্তষ্ট থাকেন নাই, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, দরিদ্র 

ও অন্নন্নতের সেবাই যথার্থ আরাধনা । এবং তাহার শিষ্যবর্গকে জাতি-সম্প্রদায়-ধর্ম-নি বিশেষে 

সেবাব্রতে নিযুক্ত হইতে তিনি নির্দেশ দেন। তাহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর মানব-প্রেমে 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় স্থানেই তিনি বহু শিষ্য আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। নিউইয়র্ক কয়েক 

বৎসর তাহার কর্মকেন্ত্র ছিল এবং সেখানে তাহার জন্মশতবর্ষ উদ্যাপিত হওয়া] যুক্তিসঙ্গত | 

(স্বাক্ষর ) এস. রাধা কৃষ্ণন 

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বাণী 

প্রধানমন্ত্রীর আবাস, নয়! দিলী 

নিউইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবাধিকী উদযাপিত হইবে জাশিয়া আমি প্রীত 

হইলাম। ভারতবাসীদের নিকট ইহ1 বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তাহার সমগ্র জীবন ও উপদেশ 
আমার সমসামগ়সিকদ্িগকে অন্থপ্রাণিত করিয়াছে এবং অগ্ভাবধি আমাদের জাতিকে অনুপ্রেরণ। 

যোগাইতেছে। তাহার তীব্র স্বদেশপ্রেম বিরাট আধ্যাত্মিকত! দ্বার| প্রভাবাম্বিত হওয়ার ফলে 

তাহার বাণী শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীতে কার্যকরী হইয়াছে। আমি 
তাহার স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 

৮ই জানুআরি) ১৯৬৩ (স্বাক্ষর ) জওহরলাল নেহরু 

* স্বামী বুধানন্দ-প্রেরিত সংবাদ হইতে অনুদিত। 

২ 
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১৯৬৩ থৃঃ ২৮শে মার্চ নিউইয়র্ক রামকৃ্ণ- 

বিবেকানন্দ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিবেকানদ্দ- 

শতবাণিকী উপলক্ষে ওয়ারউইক্ হোটেলে 

একটি ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাপ্সংঘের 

সেক্রেটারি জেনারেল মাননীয় শ্রী উ থাণ্ট এ 

সন্ধ্যায় প্রধান বক্তা নির্বাচিত হইয়াছিলেন 

এতছুপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে শ্রদ্ধ! 
নিবেদন করিতে আমেরিকা এবং ভারত- 

বাসীদের প্রতিনিধিবর্গের এক বিশাল জনতা 

সম্মিলিত হয়। তাহাদের মধ্যে স্বামী 

পবিত্রানন্দ, নিত্যস্বরূপানন্দ এবং সর্বগতানন্দও 

উপস্থিত ছিলেন। স্বামী নিখিলানন্দ কর্তৃক 

স্তোত্র পাঠের পর ভোজ আরম্ভ হয়। ভোজ 

চলিতে থাকিলে ভারত সরকার কর্তৃক 

প্রকাশিত বিবেকানন্দ-স্মারক ডাক-টিকিট 

বিতরণ কর] হইয়াছিল । 
ভোজ-শেষে স্বামী বুধানন্দ প্রার্থনা করার 

পরে সভা আরম হয়। নিউইয়র্ক কেন্দ্রের 
সহকারী সভাপতি জন. পি. রাদ্ারফোড 

সান্ধ্য ভোজের প্রার্তিক কর্তব্য সম্পাদন 

করিয়া রামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ 

ীমৎ স্বামী মাধবানন্দ, ভারতের রাষ্ট্রপতি 

ডক্টর রাধাকষ্জন ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 

নেহরুর বাণী পাঠ করেন।১ 

রাদারফোর্ড ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় অতিথি- 

গণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, এখানে সম্মিলিত 

প্রত্যেকের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ 

সম্বন্ধ । শ্রীরামকঞ্জের আধ্যাত্মিক সম্পদ 

আমেরিকাবাসীদের নিকট ম্বামীজীর মাধ্যমেই 

বিতরিত হয়। 

ভারত সরকারের প্রতিনিধিন্ূপে ভারতের 

রাষ্ট্রদূত মাননীয় শ্রীবি. কে, নেহরু এই 
অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্ই বিশেষভাবে 

১ এগুলির অনুবাদ ূর্বপৃ্ঠায় দরষটব্য। 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ-_€ম সংখ্যা 

নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন 

করিয়া শ্রমীনেহক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় 
উল্লেখ করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশা- 

বলীর বৈপ্লবিক সংবাতই ভারতবর্ষের স্বাধীন! 
আনয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে । 

তিনি গুরুত্ব আরোপ করিয়। বলেন যে, স্বামী 

বিবেকানন্দের উপদেশের মুল্য সর্বকালে ও 
সর্বদেশে বর্তমান। শ্নেহরু সমবেত ব্যক্তি- 

বর্গকে এই সংবাদও দেন যে, এপ্রিল মাসে 

ভারতীয় কন্সালেটে এবং নিউইয়র্কের 

কমিউনিটি গির্জায় এবং মে মাসে নিউইয়র্ক 

এশিয়া সোসাইটিতে স্বামী বিবেকাননের 

শতবাধিক উৎসব উদযাপিত হইবে। 
“সর্বকালের মহত্বম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, 

এবং “ভারত-ইতিহাসে সর্বোত্তম আধ্যাঘ়িক 

দূত'__এই বলিয়া উ থাণ্ট মর্মস্পর্শী ভাষায় স্বাখা 
বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । মহা 

স্বামীজীর প্রতীচ্যে বিশেষতঃ আমেরিকা 

অবদান পর্যালোচন। করিয়া তিনি বলেন যে, 

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের উন্নত জড়- 

বিজ্ঞানের সহিত প্রাচ্যের উন্নত অধ্যাত্স- 

জ্ঞানের মিলন করিতে চেষ্টা করেন। 

সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন যে, তিনি 

বিশেষভাবে অস্থভব করেন, এই বিধয়ে 

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা যদ্দি কার্যে 

পরিণত করা না হয়, তাহ! হইলে নৈতিক ও 

আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতিরেকে একমাত্র বুদ্ধি- 

বৃত্তির উন্নতি অবশ্য আমার্দিগকে এক সন্কট 

হইতে অন্ত সঙ্কটে চালিত করিবে। তিনি 
কি সহজ উপায়ে আমেরিকাবাসীদিগকে 

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্ট1! করিয়াছিলেন, 

তাহা বুঝাইতে উ থাণ্ট স্বামী বিবেকানন্দের 
উপদেশাবলী হইতে কতক অংশ পাঠ করেন। 

মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জঙ্ঃ 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৭০ ] সরকারী ভাব! 

পৃথিবীর সকল ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্বের 

সহনশীলতার বাণী অন্ৃসরণ করার চুড়ান্ত 

গুরুত্বের প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীভিন্সেণ্ট শীন শ্রীরাম- 

কৃষ্চের পদতলে স্বামী বিবেকানন্দের ক্রমিক 

রূপান্তর, আমেরিকার কার্ধ এবং তিনি তাহার 

দ্রীবনে ও কর্মে অতীন্রিয় অভিজ্ঞতা ও 

সামাজিক চেতনার কিন্ূপ মিলন সাধন 

করিয়াছিলেন, তাহ। বর্ণন1 করেন। 

প্রাচীনদিগের উপর স্বামীজীর প্রভাব এবং 

কিরূপে একই প্রকার ভাবধার1 রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর ও গান্ধীজীর হায় মহান্ ব্যক্তিদের 

জীবনে আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট হয়, তাহ! 

বিবৃত করেন নিউইয়র্কের ভারতীয় কন্সাল 

জেনারেল শ্রী এস, কে, রায়। 

মরকারী ভীষা € 

ংস্কতের দাৰি ২৪৩ 

স্বামী নিখিলানন্দ উপসংহারে যস্তব্য করেন, 
বর্তমান রাষ্রসংঘে আমরা স্বামীজীর বিশ্ব- 
মানব-সংসদের অলৌকিক দর্শন আংশিক 
ভাবে সফল দেখিতে পাই । ধন্যবাদ-প্রস্তাবনায় 

স্বামী নিখিলানন্দ বলেন, অনুষ্ঠানে উ থাণ্ট 

যোগদান করায় এই অনুষ্ঠান যে সত্যই 

সর্বজনীন, তাহ! প্রকটিত হইয়াছে । 

ধাহারা ভোজে অংশ গ্রহণ করেন, 

অনুষ্ঠানের পরে তাহারা সকলেই আনন্দ প্রকাশ 

করেন। “আজ সন্ধ্যায় এ-স্থানে উপস্থিত থাক! 

একটি অসামান্ত সৌভাগ্যের কথা”_এই বলিয়া 
নিউইয়র্কের একজন অস্ত্রচিকিৎমক সম্ভবতঃ 
সকলের অন্থ্ভূতিই সংক্ষেপে বর্ণন1 করিয়াছেন ।১ 

৯. মাননীয় উ. থান্ট ও স্বামী নিখিলাননাজীর বক্তার 

অনুবাদ আগামী কোন মাসে প্রকাশিত হইবে। 

সংস্কৃতের দাবি 
অধ্যাপক শ্রীচিত্বরঞ্রন গোস্বামী 

[লোকসভার সী্রতিক অধিবেশনে এ সমস্তার সাময়িক নিষ্পত্তি হইয়াছে। তথাপি দমস্তাটি হুদুরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ 

বলিয়। প্রবন্ধটি আমরা পাঁঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম-উঃ সঃ। ] 

গত ১৭ই ফেব্রুআরি পার্লামেন্ট-ভবনে 

দলীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণ1 করেছিলেন, 

এই ১৯৬৫ খুঃ পরেও রাষ্ট্রভাষ। হিহ্দীর 

সঙ্গে ইংরেজী সহযোগী (£১৪3০০1%৪০) ভাষা 

হিসাবে থাকবে । 

কিন্ত কথ! হ'ল, দেশবাসীর মন যদি কোন 

সিদ্ধান্তকে সহজভাবে মেনে না নেয়, তবে কি 

ভাবে তা মানানে। যাবে? প্রধানমন্ত্রীর মুখেই 
আমাদের প্রশ্নঃ ভারতব্যাপী ভাষাবিরোধের 

ভাব দূর করার উপায় কি? 

পূর্বোক্ত সভায় মহীশৃরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
শীহঙ্মাস্থাইয়া, বলেন, একমাত্র সংস্কত- 

ভিত্তিক হিন্দীই দাক্ষিণাত্যে চলতে পারে। 

তার মতে দাক্ষিণাত্য হিন্দীকে মানৰে 
স্কৃতের খাতিরে । এই কথার মধ্যেই ভাষ! 

সমস্তা সমাধানের প্রকৃত স্ত্রটি বিগ্ভমান। 

সংস্কতের প্রতি দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ 

লোকের শ্রদ্ধা আছে, আর উত্তর ভারতের প্রায় 

সমস্ত ভাষার জনশীব্বপ! সংস্কৃত ভাষ1। হিন্দীর 

জায়গায় সংস্কৃতকে গ্রহণ ক'রে সেই সঙ্গে 

ইংরেজী রাখলেই সমস্ত বিবাদ মেটে নাকি? 

অধুন। জাতীয় সংহতি নিয়ে নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের শিরঃগীড়ার অস্ত নেই। এই এঁক্য 

বা সংহতির সমস্যা নিতান্তই সাম্প্রতিক, অথচ 
বর্তমানের স্তায় কোন কালে ভারতভূমির এত 
বিরাট অংশ একটিমাত্র শাসন-যস্ত্রের অস্তভূক্তি 
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ছিল না। কাজেই এ-কথা মানতেই হবে, যুগ 

যুগ ধরে ভারতবর্ষে যে জাতীয় এঁক্য বিরাজ 

করেছে, তা রাষ্্র--তথা শাসনব্যবস্থাকেন্দ্রিক 

নয়, তার ভিত্তি সংস্কৃতি। সে সংস্কাতি হিন্দব- 

সংস্কৃতি সক্কীর্ণ অর্থে হিন্দু নয় এতে বৌদ্ধ, 

জৈন, এমন কি ইসলামেরও দান রয়েছে। হিন্দু 

ংস্কতির ধারক বাহক সংস্কৃত ভাষা । সংস্কৃতের 

মাধ্যমেই এই সংস্কৃতি পারস্ত, মধ্য এশিয়।, চীন, 

তিব্বত ও দ্বীপময় ভারতে ছড়িয়েছিল। খৃষ্টায় 

প্রথম শতান্দী থেকে মদ্যএশিয়া ও দ্বীপময় 

ভারতের রাজ্যগুলিতে সংস্কতের ব্যাপক চর্চা 

হত্বেছে। কান্বোজে তো| পৃজাপার্বণ রাজকার্_ 
সব কিছুই পরিচালিত হ'ত সংস্কতের মাধ্যমে, 

সম্রাট সপ্তম জয়বর্মনের বানী (দ্বাদশ শতাব্দী ) 
সংস্কত ভাষায় অপূর্ব কবিতা লিখতেন। 
(আধুনিক কালেও দেশের অভ্যন্তরে বহুলাংশে 

এই সংস্কৃতই সাংস্কৃতিক এঁক্যকে ধারণ ক'রে 
আছে, তার পুষ্টি বিধান নীরবে ক'রে যাচ্ছে। 
দুর কারিকলের পল্লীতে যেমন, আসামের 

জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামেও ধর্মীয় মঙ্গলকর্ম সব সম্পন্ন 

হয় সংস্কৃত ভাষায় 1. 

(জাতীয় এক্যের বাহন হিসাবে আধুনিক 
কালে সংস্কতির পাশে ইংরেজীর দাবি 

সর্বাগ্রগণ্য । ইংরেজীর অন্ত দাবিও রয়েছে; 
এটি ভারতীয় নাগরিক এংলে! ইপ্ডিয়ানদের 

মাতৃভাষা । দেড়শ" বছর ধরে বহু ভারতীয় 

এই ভাষায় ভাবপ্রকাশ ক'রে যে সাহিত্যসম্পদ 

গড়ে তুলেছেন, তা ভারতীয় সাহিত্যের 
অঙ্গীভূত |) সাহিত্য আকাদামি এই [79০- 
&7811০58 সাহিত্যকে অকুণঠ স্বীকৃতি দিয়েছে । 

সর্বোপরি ইংরেজী সর্বাপেক্ষা দ্রুত প্রসারশীল 
আন্তর্জাতিক ভাষা, আমাদের পক্ষে বহির্বিশ্বের 
সঙ্গে যোগাযোগের প্রকৃষ্ট মাধ্যম 1 

জাতীয় সংহতির ব্যাপারে আর একটি 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ধ-_৫ম সংখ্যা 

বিষয় স্মরণীয় । সামগ্রিকভাবে যেমন ভারতের 

একট! সাংস্কৃতিক এক্য রয়েছে, তেমনি বৃহত্তর 

ভারতের মধ্যে আঞ্চলিক সংস্কৃতি-স্বাতশ্তাও 

বিছ্ধমান। ভারতবর্ষকে যদি “নেশন' (জাতি) 

বল! হয়, তবে বাংলা, উড়িয্যা, কর্ণাট, মহাবাষ 
প্রভৃতিকে ৪০৮-৪৮০) (উপজাতি ) বলে 

গণ্য করতে হবে। এই লাব-নেশনগুলির 
বিশিষ্ট দ্রানেই সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি 

পুষ্ট ও সমৃদ্ধ। এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলির 
প্রাণকেন্্র সেই সেই অঞ্চলের ভাষা! অর্থাৎ 
বাংল!, উড়িয়া, কানাড়ী, মারাঠী প্রভৃতি। 

এই সমস্ত ভাষা কোণঠাসা হ'লে আঞ্চলিক 

স্কৃতিগুলি পন্থু হ'য়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব- 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংহতিতেও ধরবে ঘুন 

সংস্কত এবং ইংরেজী কোন ভাষ! থেকেই 
প্রাদেশিক ভাষাগুলির বিপদের আশঙ্কা নেই। 

স্কৃত প্রথম থেকেই এবং আধুনিক কালে 
ইংরেজী এই সমস্ত ভাষ! ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি 
বিধান ক'রে যাচ্ছে। হিন্দী রাষ্ভানা না 

হ'লে শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষণীয় 

ভাষার সংখ্যা এবং উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার 

মাধ্যমের ব্যাপারে যে সমস্তা ও বিরোধ, তারও 

অবসান ঘটতে পারে। মাধ্যমিক পর্যায়ে 

মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও ইংরেজী এবং উচ্চতর 

পর্যায়ের মাধ্যম বিষয় ও অবস্বাভেদে 

মাতৃভাষা, ইংরেজী অথবা সংস্কৃত স্থিরীকৃত 

হ'তে পারে। সরকারী কাজকর্ম ও সর্ব- 

ভারতীয় পরীক্ষা কোন্ ভাষায় হবে, তা ঠিক 

করতে গিয়েই যত গোলযোগের স্থষ্টি হচ্ছে 

(হিন্দীকে কেন্্র ক'রে এ পর্যস্ত যে বাদ- 
বিতও। বিরোধ-সংঘাতের স্থ্টি হয়েছে দেশে, 

তা নিমেষে বন্ধ হয়ে' যায়, যদি সংস্কৃত ও 

তৎসঙ্গে ইংরেজীকে সরকারী ভাষ! হিসাবে 

গ্রহণ করা হয়। তাতে দাক্ষিণাত্যের 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৭০ ] সরকারী ভাব! 

আপত্তি থাকবে ন1, উত্তরাবর্তেরও থাকার 

কারণ নেই ; প্রাচীনপন্থী নবীনপন্থী সমন্বয়বাদী 
কারও অসস্তোষের কারণ ঘটবে ন11 যে 
স্বাজাত্যের দোহাই দিয়ে ইংরেজী সরিয়ে 

হিন্দীকে বসাবার চেষ্ট] হচ্ছে, সে স্বাজাত্যেরও 
পরীক্ষা হয়ে যাবে। (বদি সত্যি আমর! 

স্বদেশী ভাষ1 চাই, তবে সংস্কতকে সর্বথা 
ব্যবহার্য ক'রে তোলার জন্তে আপ্রাণ চেগ্কা 

ক'রব, এবং একমাত্র সংস্কতই সমগ্র ভারতের 

পক্ষে স্বদেশী ভাষা । আমার তো মনে হয়, 
যে পরিমাণ শক্তি ও অর্থ-নিয়োগ এ পর্যন্ত 

হিন্দী-প্রচারে হয়েছে, তা যদি সংস্কৃতের জন্তে 
হয়, তবে সংস্কৃত ব্যাপকতর প্রসার লাভ 

করবে, কারণ আত্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে 

লোকে এই ভাবার চর্চা করবে। (সংস্কৃত 

ত্যাগ করতে যে আমর! প্রস্তুত নই, তার 

প্রমাণ বিশেষ কোন উৎসাহ না পেয়েও বহু 

বিগ্যার্থ, সাহিত্যসেবী, সংস্কৃতিকামী, শান্ত্রানু- 
রাগী, ধর্মজিজ্ঞান্থু তার চর্চা ক'রে যাচ্ছে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে আমর! 
তাকে বিসর্জন দিতে চাইছি না। আর এ 
ভাষা মৃত-এ অপবাদ সর্বেব যিথ্যা, শুধু 
পূজাপার্বণ ক্রিয়াকাণ্ডেই যে এর ব্যবহার 
টিকে আছে, তা নয়, এখনও শাস্ী-মহলে 
আত্তঃপ্রাদেশিক আলোচন1 এই ভাষায় হয়ে 
থাকে, এখনও অজন্তর পুস্তক ও সাময়িক পত্র 
এই ভাষায় রচিত হচ্ছে! ডক্টর ভি. রাঘবন 
009769711)01%7ঘ [00180 [)168280019 (সাহিত্য 

আকাদামি প্রকাশিত) গ্রন্থে আধুনিক যুগে 
স্কৃত-চর্চার বিবরণী দিতে গিয়ে লিখছেন, 
+** ছে 81) 88108 0908008 8,070 01061010 110 
)))010 10110889900 99,089, 0010000990১ 
॥. 38091071618 6০-0৮5 71693 1019 6189 
07" 10096,+ 

এ-কথ। সত্যি যে, ঘরেও সংস্কৃত ব্যবহার 
করেন এমন লোকের সংখ্যা বেশি নেই | 
কিন্ত ভারতের মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের কয়জনে 
ঘরেও ইংরেজী ব্যবহার ক'রে থাকেন? তাই 

£ সংস্কতের দাবি ২৪৫ 

বলে কি আমরা ও-ভাষায় পঠন-পাঠন, 
ব্যবসায়-বাণিজ্য, বাষ্রপরিচালন1 প্রভৃতি 
চালিয়ে যাচ্ছি না? তা ছাড়। সংস্কৃত ন। 
বললেও যে-ভাষা আমরা ব্যবহার করি, 
তাতে কি সংস্কৃত শব্দই কি উত্তরে কি দক্ষিণে 
একট] বৃহৎ অংশ জুড়ে নেই? সংস্কৃত 
ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে এও দেখা 
যায় যে, রাজকার্য ও সংস্কৃতি ব্যাপারের মাধ্যম 
হিসাবে এই ভাষা তখনই পরিণতির চরম 
শিখরে পৌছেছিল, যখন লোকে ঘরোয়া 
ব্যাপারে এর ব্যবহার প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল : 

10006 16 0101)9:9 10878010108] ৪ ৪৪ 

৪10106১ 019 92091016 

199,01097 106 [011 

19060069 01 00109 0100. 801011019618,01017 

00 2 61009 11010 16 1080 9689601 6০ 199 ৪ 

11001087 60009, (1, 90170, 106 

98081016 19020869, 0, 679 1955) 

1900069০015. 

016৮1011018 8৪ & 

আর একটি কথা ম্মরণীয় ঃ .নবভারতের 
নিষ্নাত। রামমোহন, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ; 
তিলক, ববীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শ্ীঅবুবিদ্দ প্রভৃতি 
মহামনীধী ইংরেজী বি্যায় পারদর্শা হলেও 
তাদের ব্যক্তিত্বের মূল বৈদিক সাহিত্য এবং 
তাদের প্রত্যেকেরই সংস্কৃতে ছিল অগাধ 
পাণ্ডিত্য 1) তারা যে আদর্শবাদ যে অধ্যাত্ব- 
দর্শনকে আধুনিক ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের 
শাস্তি ওমুক্তির উপায় হিসাবে নির্দেশ ক'রে 
গেছেন, তার সঙ্গে ভারতবাসী যোগ হারিয়ে 
ফেলবে, যদি কারিগরী বিদ্যার এই ব্যাপক 
প্রসারের যুগে সংস্কৃত ভাষাকে জাগিয়ে ন। 
বাখ। হয়। 

(কাজেই সরকারী ভাষা! হিসাবে সংস্কৃতকে 
গ্রহণ করার প্রস্তাবের মধ্যে অযৌক্তিক বা 
উদ্তুট কিছু নেই। যদি ক্ষুদ্র ইত্রাইল বাষ্ মৃত 
হিক্রকে জাগিয়ে তুলে সব কাজে লাগাতে 
পারে, তবে আমরাও বহুল ব্যবহৃত সংস্কৃতকে 
যথার্থ রাষ্ট্রভাষা ক'রে তুলতে পারব -এ আশ! 
মোটেই ছুরাশ! নম্ব। 

ভাষাবিরোধ মীমাংসার উপায় সংস্কৃতকে 
চালু কর! এবং তার সঙ্গে ইংরেজীও রাখা।) 
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স্বামী স্বন্দরানন্দ 

বেদাত্ত-মতে এক অদ্বিতীয় ব্রক্গ বা আত্ম 

দেহ-যন-ইন্সিয়াদির একমাত্র অধিষ্ঠান-সত্ত| ব! 

আশ্রয় হইলেও ইহাদের জন্মদাতা নহেন। 

এই যুজিপূর্ণ দর্শন ব্যাবহারিকভাবে সকল প্রাণী 

ও পদার্থের জায়মানত! স্বীকার করিলেও 

পারমাধিক তত্বৃ্টিতে এক নিত্য ব্রঙ্গাতিরিজ্ 

কোন প্রাণী ও পদার্থের আত্যস্তিক সত্তা স্বীকার 

করেন না। বেদান্তের দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্মই 

সত্য, জগৎ যিথ্যা। জগতের সকল জীব ও 

বস্তুর অনিত্য ব্যাবহারিক সন্ত থাকিলেও নিত্য 

পারমাধিক সত্তা নাই। বেদীস্ত বলেন, 

'মায়ামাত্রমিদং দ্বৈত অধ্বৈতং পরমার্থতঃ: 

_ দ্বৈত অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন অপর সকলই মিথ্য। 

মায়ামাত্র, পরমার্থতঃ একমাত্র অদ্য় ব্রঙ্গই 

সত্য। “অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তত্তেদ 

উচ্যতে'__অদ্বৈত ব্রহ্ছই প্রকৃত সত্য, দ্বৈত 

(বক্ষ ভিন্ন অন্তান্ত সকলই ) তাহার অনিত্য 

ভেদ বা কার্মাত্র। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন, 

'বাচারভণং বিকারে। নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব 

সত্যম*_যেমন মৃত্তিকা-নিমিত ঘট-সরাদি সকল 

অনিত্য বিকারী বস্ত বাগালম্বন-আশ্রিত এক 

মৃত্তিকারই বিভিন্ন নাম-মাত্র, এক মৃত্তিকাই 

সত্য; যেমন আুবর্ণের পরিণামতৃত বিভিন্ন 

অলংকার বাগালশ্বনে আরোপিত এক স্বর্ণের 

বিভিন্ন বিকারী নামমাত্র, কেবল সুবর্ণই সত্য, 

সেইরূপ একমাত্র সংখরূপ ব্রহ্মই নিত্য ও সত্য, 

জগতের সকলই মিথ্যা-বাগালম্বনে আরোপিত 

বিভিন্ন নাম-মাত্র । এ-বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রযাণ__ 

অথয় ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ জ্ঞান ব! তত্বজ্ঞান 

হইলে দ্বৈতজ্ঞান একেবারে অন্তহিত হয়। 

এই কারণে বেদান্ত প্রচার করেন, 'স্বতো 

বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিৎ বস্তু জায়তে'-_ স্বতঃ 

বাপরতঃ কোন বস্তই জন্মে না । বেদাস্ত মতে 

ব্রক্ম বা আত্মা নিত্য শাশ্বত সং, তিনি 

'বাহ্বাভ্যন্তরঃ অজঃ”,বাহ ও আভ্যন্তর 

উভয়তঃ জন্মরহিত। কাজেই তাহার জন্ম 
এবং তাহ] হইতে অপর কিছুর জন্ম হইতেই 

পারে না। তাহার অজ প্রকৃতি বা সৎস্বরূপ- 

তাই ইহার কারণ । অসৎ বা অভাব পদার্থ 
জন্মিতে পারে না, কারণ অসত্তাই তাহার 

হেতু । আর সদসৎ উভয়াত্মক বিরুদ্বস্বভাঁব 
কল্পিত বস্তরও জন্ম যুক্তি-বিরুদ্ধ। স্ৃতরাং 

কোন কিছু যে জন্মে না|! এবং জন্মিতে পারে না, 
ইহাই বিচারসিদ্ধ সত্য। তথাপি প্রাণী ও 
বস্তর জায়মানতা-জন্ম পরিণাম মৃত্যু লোক- 
ব্যবহারে স্বীকৃত; কিন্তু বিচারের দিক দিয়া 

ইহা! মায়ামাত্র-মিথ্যা। এই অভিমতের 
সমর্থনে বৈদাস্তিকগণ প্রচার করেন, 'দৃগ, ব্রহ্ 
দৃশ্বং মায়েতি সর্ববেদাস্তভিগ্িমঃ- দৃক দষ্টা 
চৈতন্তস্বরূপ নিত্য শাশ্বত সর্বপাক্ষিরূগী বিজ্ঞাতা 

ব্রহ্ম; দৃশ্য-অনাত্ম জড়, জগৎ প্রপঞ্চ, সুতরাং 
অনিত্য মায়ামাত্র বলিয়া মিথ্যা। ইহাই সর্ব- 
বেদান্তের সারমর্ম । 

বেদাত্ত বলেন, “মনোদৃশ্ঠমিদং দতম্”_ 
দ্বৈত মনেরই দৃশ্ট। ইহার সত্যতা সম্বন্ধ 
বৈদাস্তিকগণ প্রচার করেন, “অদ্বয়ঞচ দ্বয়াভাসং 

চিত্ত স্বপ্নে ন সংশয়ঃ,_স্বপ্রকালে অদ্বয় মনই 

দ্র্টা ও দৃশ্য ছুইভাগে বিভক্ত হইয়। যে 
দ্বৈত স্থষ্টি করে, ইহাতে কাহারও সন্দেহ দেখা 
যায় না। কারণ স্বর্গে ছই থাকে না, এক 
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মনই দ্রষ্টী ও দৃশ্ট ছুইভাগে পরিণত হয়। 
বেদাস্ত-মতে তদ্রুপ “অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথ 

জাগ্রন্ন সংশয়: জাগ্রৎ অবস্থায়ও যে অদ্বয় 

মনই দ্বৈতাকারে প্রকাশিত হইয়। ক্রিয়া করে, 

ইহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ জাগ্রতের দ্র 

ও দৃশ্য এক মনেরই ক্রিয়া। আচার্য শংকর 

তদীয় ভাষ্যে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, স্বপ্ন- 

দর্শীর ন্যায় জাগ্রৎ ব্যক্তির দৃশ্য পদার্থসমূহও 

কেবলই চিত্ত-দৃশ্ট, সেইজন্য উহার! চিত্ত হইতে 

ব্যতিবিক্ত বা পৃথক নহে। তাহার মতে 

জীব ও তাহার চিত্ত এতদুভয়ই অস্ঠো্থদৃশ্ট । 
কারণ জীবকে অপেক্ষা করিয়া চিত্ত এবং 

চিত্বরকে অপেক্ষা করিয়া জীব। অতএব 

উভয়েই পরম্পর দৃশ্য-ভাবাপন্ন। এই জন্ত 

বলা হয় যে, এক অদ্বয় বর্গ ভিন্ন জাগতিক 

সকল বিষয়ের গ্তায় চিত্ত এবং উহার দৃশ্যও 

মায়ামাত্র--অসৎ -মিথ্যা। ইহার প্রকৃষ্ট 

প্রমাণ ত্ুযুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় চিত্ত ও দৃশ্য 
উভয়েরই অস্তিত্ব একেবারেই থাকে ন]|। 

বেদাস্তের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য শংকর 

বলেন, “আত্মবিজ্ঞানস্বক্ূপম্ এব চিত্তমিতি” 

_চিত্ব আত্মবিজ্ঞানস্বরূপ। অর্থাৎ চিত্ত ব্রহ্ম 

বা আত্মার বিজ্ঞানম্বরূপের প্রতিবিম্ব । চিত্ত 

কোন বাহ্াশ্ত-জাত নয় এবং বাহাদৃশ্যও চিতত- 
জাত নহে। কারণ মানুষের বাস্থ আভ্যন্তর 

সকল ভাবই জ্ঞানের স্ফষুরণঃ তিনি আরও 

বলিয়াছেন,_“চিত্তম্ (মনঃ) অর্থং ন সংস্পৃশতি, 
অর্থাভাসং চ তথা এব'_মন কখনই 

বাহ্ পদার্থ এবং অর্থাভাস (মন£কল্পসিত 

বিষয়) গ্রহণ করে না। কারণ উভয়েই 
মায়ামাত্র- মিথ্যা । দেখা যায় স্বপ্নকালে 

বাহদৃশ্ঠ বিছ্বমান না থাকিলেও মন নিজেই 
দৃশ্যাকারে প্রতিভাসমান হয়, ইহাই মনের 

স্বভাব। এই সকল কারণে বেদাস্ত বলেন, 

ষ্ঠ ও দৃশ্ ২৪৭ 

“তন্মান্ন জায়তে চিত্বং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে'-_ 

প্রকৃতপক্ষে মন জন্মে না এবং মনের দৃশ্যাদিও 
জন্মে না। কারিকোপেত-মাওুঁক্যোপনিষৎ 
বিদ্রপ করিয়া বলিয়াছেন, ধাহার1! মনের জন্ম 

দর্শন করেন, তাহার! আকাশেও পক্ষীর পদচিহ্ন 

দেখিতে পান। আচার্য শংকর বলিয়াছেন, 

চিত্তকে যে ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া কল্পন। 

করা হয়, ইহ] মিথ্যা, কারণ বাহ ও আতভ্যন্তর 
উভয়তঃ “অজ'ই বর্ষের প্রকৃতি। সুতরাং 

সেই অজ হইতে চিত্তের বা অন্ত কিছুর জন্ম 
স্ববিরোদী। বেদীন্ত-মতে মন প্রভৃতি দ্বৈতের 

জায়মানতা অসিদ্ধ হইলেও উহাদের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে মিথ্যা নিশ্চিত বুদ্ধিকে 'ভূতাভিনিবেশ” 
বলা হয়। দ্বৈতৈর অসত্তা “কেবলমেকমেব' 

অদ্বয় ব্রন্গের প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান দৃঢ় হইলে 
অজ্ঞানজনিত 'ভূতাভিনিবেশ' নিবৃত্ত হইয় 
থাকে । আচার্য শংকরের মতে “চিত্তং 

নিবিষয়ং (বিধয়-সনব্শৃন্তমু আত্রস্বর্ূপমেৰ ) 
তেন নিত্যম্ অসঙ্মূ (নিবিকারং) কীতিতম্*_ 
প্রকৃতপক্ষে চিত্তও স্বভাবতঃ নিবিময় আত্মজ্ঞান- 

স্বরূপ। এইরূপ স্বভাব-বিশি্ বলিয়াই পরিণামে 

ইহা অদ্বয়ব্রক্দে বিলীন হয়। অয় বৃত্তির দ্বার! 
অজ্ঞান সম্পূর্ণ বাধিত হইলেই মনের পক্ষে ইহা 

সম্ভব হইয়া থাকে । | 

মনের এই অবস্থা সপ্বন্ধে 'উপদেশসার, 
গ্রন্থে প্রকাশিত এ-যুগের স্ুপ্রসিদ্ধ বেদাস্ত- 

সাধক দাক্ষিণাত্যের রমণ মহন্ির সাধনলক্ক 
অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ তাহার 

মতে মনরূপ অহ্মিকার আচ্ছাদন দ্বারা যেন 

নিত্যমুক্ত আত্মা স্বেচ্ছায় আচ্ছাদিত হইয়! 

ভোক্তা জীবরূপে বদ্ধ হইয়া আছেন। এই 
আচ্ছাদন ত্যাগ করিলেই তিনি তাহার যথার্থ 

শিবস্বরূপে প্রকটিত হইবেন। এই জন্ত বল! 

হয় যে, মানুষের মন প্রকৃতপক্ষে ব্রন্মের মায়া- 
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শক্তির এক এরন্রজালিক অভিব্যক্তি । একমাত্র 

ব্্মভিন্ন জগতের সকল পদার্থের সায় মনও 

অনিত্য পরিণামী মিথ্যা । মনের কোন স্থায়ী 

অত্তা নাই। অবিদ্যা হইতে ইহার উত্তৰ এবং 

ব্রেদ্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা, এই তত্বজ্ঞান!- 

লোকের উদয়ে ইহ! ব্রন্মে বিলয় প্রাপ্ত হয়। 

এইব্বপে মনোনাশই আত্মার অব্যক্তশ্বরূপ 

পরিব্যক্তির উপায় । 

সমুদ্রে যেমন অহ্ৃক্ষণ অনস্ত বুদ উঠিয়া 
মিশিয়া যায়, মাহ্ৃসমাত্রেরই মনবূপ সমুদ্রেও 
তদ্রপ সংখ্যাতীত বৃত্তির বুদ্ধ উঠিয়া! মিশিয়া 
যাইতেছে। অহমিকাপূর্ণ “আমি'-আশ্রিত 
কামনা-বাসনাই মনোবৃত্তিকূপ বুহদগুলির 
উৎস। এজন্য বেদাস্তের সঙ্গে ক মিলাইয়া 
মহধি সহজ ভাষায় মনকে “বাসনার পু'টলি' 
বলিয়া অভিহিত কবিয়াছেন। মাহ্ষের 

মনরূপ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে তাহার অন্তনিহ্থিত 

কামনা-বাসনাই প্রকটিত। মান্ধষের মন 

এবং তাহার কামনা-বাসনাই মনঃকল্িত 

অর্থাভাসরূপে দ্রষ্টী ও দৃশ্টে পরিণত হয়। 
এই কারণে “জীবনুক্তিবিবেক”মতে এই 
জীবনেই বিক্ষেপহীন শাশ্বত শাস্তি লাভ করিতে 

হইলে মন এবং উহার কামনা-বাসনার 

মূলোচ্ছেদ অপরিহার্য। এই মহান্ শাস্ত্র 
প্রচার করেন যে, মনোনাশ বাসনাক্ষয় ও 

তত্বজ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ। ইহাদের মধ্যে 

যেকোন একটি অঞ্জিত হইলে তৎসঙ্গে অপর 
ছুইটিও স্বতই আয়ত্তাধীন হয়। 

৫৫৮৮ 
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মন এই অবস্থায় উপনীত হইলে বেদাস্ত- 
মতে মাহৃষ একেবারে বৃত্তিহীন হইয়া সমাধিপ্ 

হয়। মহধি বলেন যে, স্বযুপ্তিতে মাত্র চেতন 

মনের বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। কিন্তু অবচেতন ও 

অচেতন মনে অতি হুক্মাকারে বৃত্তি লুকায়িত 

থাকে । এই কারণে সুযুণ্তিতে মনে অজ্ঞানবৃত্তি 

দ্বারা যে শাস্তি হয়, ইহার তুলনায় নিবিকণ্প 
সমাধি-অবস্থায় অদ্বয় ব্রঙ্গে বিলীন মনের শান্তি 

অনস্তগুণে অধিক | বেদাস্ত-মতে ইহাই সর্বাঙ্গ- 
সম্পূর্ণ ও শাশ্বত শাস্তি। এই শাস্তিই জ্ঞাত 
বা অজ্ঞাতসারে মান্কষ*্যাত্রেরই একান্ত 

কাম্য । 

মনকে এই অবস্থায় উপনীত করিবার 

উপায় সম্থপ্ধে মহধি বলিয়াছেন £ মনের 
অস্তিত্ব ম্বীকার করিয়া ইহাকে আয়ত্াধীন 

করিবার চেষ্ট1 পণুশ্রম মাত্র। কারণ চোর ধৃত 

হইবার আশঙ্কায় সর্বদাই যেমন পুলিসের 
দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলে এবং প্রয়োজন 

হইলে পুলিসের বেশ ধারণ করিয়া সহজেই 
পলায়ন করে, মনও তদ্রপ। এইজন্ঠ মহুধি 
জগতের সকল বিষয়ের স্থায় মনকেও মিথ্যা- 

মায়ামাত্র বলিয়া গণ্য করিয়া ইহার অস্তিত্ব 

তত্ৃজ্ঞান-আশ্রয়ে একেবারে অস্বীকার করাই 
বাসনা ও মনোনাশের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া 
উপদেশ দিয়াছেন। তাহার মতে তত্ববিচার 

দ্বারা মন ও তৎসম্বস্বীয়্ অজ্ঞানতা দুর করাই 

মনকে জয় করিবার সহজসাধ্য পন্থা! । 

ছু 
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কবি বিবেকানন্দ 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী 

প্রায় মর্বস্তরের মাহ্ষের মনের ব্যথা, বুদ্ধির বিভ্রমে পতিত হইয়া সংসারের 

বেদন| ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হইয়াছে_ভাষা তরঙ্গেই হাবুডুবু খাইতে থাকে। 
পাইয়াছে পৃথিবীর নান। কবির কাব্যে ও 

কৰিতায়। কিন্তু গৃহহীন ত্যাগী সন্গ্যাসীর_ 
অধ্যাত্সসাধকের হদয়বেদনা ও সমাধিমান্ 

পুরুষের অভিজ্ঞতা ভাষা পাইয়াছে 
বিবেকানন্দের কবিতায়-- 

'বিদ্ভাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আযুক্ষয় 

প্রেমহেতু উন্মাদের মতে প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়। 

ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্বশান আলয়। 

নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়। 

অসহায়__ছিন্নবা ধরে দ্বারে দ্বারে উদর পুরণ-- 

ভগ্নদেহ তপগ্তার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন? 

বাস্তবের ব্যর্থতা, পথের ছ্ুঃখবেদনা1! ও 

অভিজ্ঞত। আরও বলিয়াছেন £ 

ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ দে জন-__ 

মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল,,অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন। 

যতদুর যতদুর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, 

এই সেই সংসার-জলধি, ছুঃখনখ করে আবর্তন । 

পন্গহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার।' 

যতদূর বুদ্ধির এলাকা» যতদুর প্রকৃতির 
রাজ্য বিস্তৃত, ততদূরই সংসার-সমুদ্র-স্ুখ- 
দুঃখের তরঙ্গ। কোথাও স্ুল, কোথাও বা 

সষ্স-_এইমাত্র প্রভেদ। সুখ-দুঃখের পারে 
যে তত্ব, তাহার সন্ধান, তরঙ্গ-আকুল ঘোর 

সংসারের পারে যাইবার যে উপায়»'তাহার 
মঙ্কানও মানুষ সহজে পায় না। নানাপ্রকার 

১ সখার প্রতি (বীরবাণী) 

৩ 

তন্্মন্ত্র প্রাণ-নিয়মন, মতামত দর্শন- 
বিজ্ঞান, ত্যাগ-ভোগ-বৃদ্ধির বিভ্রম***” * 

কোন্ সম্পদ বিবেকানন্দ অর্জন করিয়া- 

ছিলেন, মরমের কী কথ! তিনি শুনাইয়াছেন? 

“প্রেম? “প্রেম !? এইমাত্র ধন." 

এই প্রেম হদয়ে সবার। 

'**দেব, দেব বল আর কেবা? 

কেব। বল সবারে চালায়? 

পু তরে মায় দেয় প্রাণ, 

দ্য হরে প্রেমের প্রেরণ:*.**.*** ॥৩ 

প্রেমই তে৷ পরম দেবত] ঈশ্বর! কারণ 
প্রেমই সর্বনিয়ন্তা__অন্তর্যামী। দস্থ্যর হরণে) 

মাতার প্রাণদানে প্রেমের বিশ্বান্থগ (রাঃ 

10909206) রূপ | প্রেমের শুদ্ধব্ূপ-বিশ্বাতিগ 

( 65089920906) রূপও আছে। প্রেমই 

মহাশক্তি, প্রেমই মৃত্যুক্পপা কালী; আবার 
প্রেমই অবাউমনসোগোচর ব্রহ্মতত্ব। 

হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, 

সুখে ছুঃখে তিনি অধিষ্ঠান, 

মহাশক্তি কালী মৃত্যুর্ূপা, 
মাতৃভাবে তারি আগমন*** ।'৪ 

তাই আমাদের জীবনে, অধ্যাত্মসাধকের 

জীবনপথে স্বার্থহীন প্রেমই একমাত্র তরী, যাহ! 

“রঙ্গ-আকুল ভবঘোর' পার করিয়া দিতে 
সমর্থ। বিনিময়ে কোন কিছু ন1 চাহিয়।- 

২ পর ৩ এ ৪ এ 
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গুধু ভালবাসিতেই ভালবাসা, ভালবাসাকেই  অঙ্ববাদ £ 
চরমফলরূপে গণ্য কর1-ইহাই স্বার্থহীন 

প্রেম। 

প্রেমসি্ধু হদে বিছ্যমান_- 

দাও দাও !-যেবা ফিরে চায়? 

তার সিদ্ধু বিন্দু হয়ে যান।' « 

এই প্রেম শুধু ঈশ্বরের প্রতি নহে_- 

মকলের প্রতিই সম্ভব__ 

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু 

সর্বভূতে সেই প্রেমময়। 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ 

কর সখে এ সবের পায় ।%৬ 

শুধু যে সম্ভব, তাহা নহে_ ঈশ্বরোপাসনার, 
ঈশ্বরসেবার, ঈশ্বরপ্রেমের ইহাই প্রকৃষ্ট 

উপায়।.*""** ইহাই প্রেমিক সন্যাসী 

বিবেকানন্দের হৃদয়-মথিত নিগুঢ় মর্মকথা। 
এই প্রেমের জীবনে, সেবার জীবনে যে 

জাগরণ, তাহারও বাণী ধ্বনিত হইয়াছে পরম 

জ্ঞানের সাথে সাথে বিবেকানন্দের উদাত্তকণ্ে 

সেই ওজোময়ী ভাষায়__ 
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উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর! 

স্বপন-রচনা শুধু ভবে 

কর্ম হেথ! গাথে মাল] যার'** 

ভাল মন্দ পুষ্প ভাবনার, 
জন্ম লভে গর্ভে অসতের, 

সত্যের মুছুল শ্বাসে ধায় 

আদিতে যে শুন্য ছিল তায়! 
অভী হও, দাড়াও নির্ভয়ে, 

সত্যগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে 

মিশি সত্যে যাও এক হয়ে। 

মিথ্যা কর্ম স্বপ্ন ঘুচে যাক 

কিংবা! থাকে স্বগ্রলীল। যদি, 

হের সেই, সত্যে গতি যার, 

থাক স্বপ্ন নিফাম সেবার, 

আর থাক প্রেম নিরবধি | 

এই প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। প্রেমই 

অফুরন্ত শক্তির উৎস। আগছ্যাশক্তিরূপিণী বিশ্ব- 

মাতার আরাধনায় ও আশীর্বাদেই এই শক্তি 
_এই প্রেম লাভ হয়। তাই নব-জাগ্রত 

ভারতের প্রতি বিবেকানন্দের আশীর্বাণী : 
1400 8] ৪1১05৪ 

17107818588 0808136] 0700) £90816১ 70016? 

[109 11061)01 61186 1991099 10 81] 2৪ 1১001" 

/00 10119, 100 ৮০1] 81] ভ02]) ৪0৭ 

118169 ০1 0208 6179 %/০710১ ছা1)0898 20910 

9088 6108 £9683 60 62001) 200 8110৪ 

[1109 009 112 811) 159 67069 0011206 

9061908818১ ড/1)101] 19:10000169 ])0৮9,৮ 

অন্যবার্দ 

সর্বোপরি, ধিনি উম 

শান্ত গুতা হিমগিরি-স্তা 
শক্তিরূপে প্রাণব্ূপে আর 

জননী যে সর্বভূতে স্থিতা, 

কার্ধ যাহা সবি কার্য ধার; 

৮ [০0175 /১5916050 [10019, 



১১৩৭০] 

এক বর্গ করে প্রপঞ্চিত, 

কৃপা ধার সত্যের দুয়ার 

থুলি এক বহুতে দেখায়, 

দিবে শক্তি সে জননী তোম! 

ক্লাস্তিহীন, স্বরূপ ধাহার 

অসীম সে প্রেম পারাবার। 

ভারতের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় 

জাগরণের শ্রেষ্ঠ খত্বিক বিবেকানন্দের কেই 
প্রথম ধ্বনিত হইল--“ভারত যুবাবস্থ (10019 

ভারত মৃত নহে-নিদ্রিত।” 

প্রতি কবি 

18 900176 ), 

তাই নিপ্বোথিত ভারতের 
বিবেকানন্দের বাণী £ 

46000810019 2১৮0]09 | 

1107 81691) 16 0৪১ 1006 0921)) 

89 1)7125 01799 1119 

/100) 010 7936 60 109803-0$ 99, 

107 1810108 

]11)9 ০0210 11) 10990 

৪৪108) (0 গা০)) ! 

[০ 09800 107. 01799 |? 

1)91006 ০৪, 

অস্ববাদ £ জাগে! আরে একবার ! 

মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রী তব, 

জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে 

নবীন জীবন, আরে! উচ্চ 

লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে 

বিরাম পঙ্কজ-আখিযুগে | 

হে সত্য! তোমার তরে হের 

প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন, 
--তব মৃত্যু নাহি কদাচন। 

শুধু কবির অভিনব কল্পনা! নহে, অভিনব 
সত্যদর্শন! ভারতের এই মধ্যযুগীয় অবসাদ 
বাঁ অধঃপতন-মৃত্যু নহে, মৃত্যুর লক্ষণ নহে। 

এ সাময়িক নিদ্রা-বিশ্রাম-মাত্র। মানব- 

কল্যাণ ও লোকোত্বর সত্যকে ধারণ করিয়া 
ভারত মত/-স্বক্সীপ। সমগ্র জগতের জন্ট তাহার 

কৰি বিবেকানন্দ ২&১ 

বাচিবার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, জগৎ 

তাহার প্রতীক্ষায় আছে। তাই ভারত 

মরিতে পারে না। ভারত-আত্মার অমরত্বের 

এই শাশ্বত বাণী বিবেকানন্দের কেই প্রথম 
ধ্বনিত হইয়াছিল। 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' 
এই কৰিত। তাহার দ্রষ্টত্বেরই অনবদ্য নিদর্শন | 

বিবেকানন্দ প্রকৃত অর্থে শক্তিসাধক 

ছিলেন। তাহার রচনায় ও কবিতায় একটি 

প্রধান সুর- শক্তির স্বর । জ্ঞানে শক্তি, প্রেমে 

শক্তি, দেবা ও কর্মে শক্তি--সর্বক্ষেত্রেই তিনি 

শক্তির উপাসক। ছুর্বলতাই পাপ। নায়মাত্বা 

বলহানেন লভ্যঃ১-এই ছিল তার কথ|। 

উপনিষরদর খবি-কবিগণের রচনায়, গীতা- 

কারের গীতার কবিতায়--তিনি এই শক্তির 

বাণীই উপলদ্ধি করিয়াছিলেন । তাহার 

রচনায় ও কবিতাগুলির অনেক স্থানে এই 

শক্তির স্থরই বাজিয়! উঠিয়াছে রসোতীর্ণরূপে | 
ব্যক্তিগত উপাসনার ক্ষেত্রেও তিনি 

প্রধানত; আগ্যাশক্তি কালীর উপাসক। 

সম্ভবতঃ তাহ1 তিনি তাহার গুরু আীরামকষ্জের 

নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত 

বীর বিবেকানন্দের উপাসিত কালীর রূপ 

শ্রীরামকৃঞ্জের কালীর কোমলতা ও আনন্দময়ী 

কালীর ব্ূপ হইতে ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
কালী আনন্দময়ী, বঙগময়ী | 

“কখন কি বঙ্গে থাক শ্যাম। সুধা-তরঙ্গিণী |" 

কিন্ত, বিবেকাননের কালী ভয়ঙ্করা, করালী। 

“সত্য তুমি মৃত্যুব্পপা কালী, 

স্থুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়। |” 

কিন্ত বিরোধ নাই! শ্রীরাষক্জের তবধা- 

তরঙ্গিণী আনন্দময়ী কালীতে পৌছাইবার দ্বার 

বা মোপান ৰা পূর্বভূমি এই বিবেকানন্দের 

৯ নাচুক তাহাতে হাম 



২৬২ 

ভয়ঙ্কর মৃত্যুক্ূপা কালী। এই ভয়ঙ্কর! 

কালীর কথা তিনি কতভাবে বলিয়াছেন £ 

'রুদ্রমুখে সবাই ভরায়। কেহ নাহি চায় 

মাতৃর্ূপা এলোকেশী। 

উষ্ণধারঃ রুধির-উদগার, ভীম তরবার 

খসাইয়ে দেয় বাঁশী ॥ 

মুণ্ডমাল! পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায়, 

নাম দেয় দয়াময়ী। 

মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুত্ত ভরি, 
বিতরিছ জনে জনে। 

পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদ পরাজয় 

তাহ না ডর(ক তোম]। 

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্রশান, 
নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥'১০ 

আবার বলিক্সাছেন £ 

১**00109 1 11006 90179 ! 

দা০: [71620 18 [105 00006 | 

19961) 19110 1]1)5 10108610) 

4১110 95০1 ৪1)810100 ৪69]) 

[)996:05৪ & ০710. 101: 9৮61: 

[01001101109 609 211-993$:05০2 | 

00779১ 09 14009 90109 ! 

৬৬110 00:93 11715915 109 

4১00. 10008 6109 10102 01 0109 1)9%61) 

[0,১08 11 [00806:0061008 08009, 

[10 1010 0108 11061)01 200095. ১১ 

অন্থবাদ £ 

**মৃত্যুক্ধপা মা আমার আয়! 

করালি! করাল তোর নাম, 

মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্থাসে 

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ 

প্রতিপদে ব্রঙ্গাণ্ড বিনাশে ! 

কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, 
আয় মোর পাশে ॥ 

১ নাচুক তাহাতেগ্ঠাম। 

১১16৪11 006 21901২6: 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ,--&ম সংখ্যা 

সাহসে ছ£খ দৈন্য চায়, 

মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে 
কালনৃত্য করে উপভোগ 

মাতৃরূপা তারি কাছে আসে। 

মায়ের খ্র্প তিনি আরও নানাভাবে 

বলিয়াছেন £ 
“ডা1)0 ৮00৪১ 1796 5৪08] &৭ 10010 
[1018 110611011078068 179 612:0209 1 
»»১৬৬11059 1198] 18 €1699,6886 07061") 

11099 ৯11) 19918619988 19 1১২ 

অচ্বাদ £ 

কে জানে কখন হবে অধিষ্ঠান, 

কোন্ হদে মাত| লইবেন স্থান? 

খেয়াল তাহার জগৎ-শৃঙ্খল। 

ইচ্ছ! তার অলভ্ঘ্য নিয়ম । 

যাকে আমর! বলি বিশ্বশৃঙ্খলা, তা আছ্ভাশক্তি- 

রূপিণী-মারের খেদাল-মাত্র। যাকে বলি 

প্রক্কতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম, তাও মায়ের ইচ্ছা- 

মাত্র। তিনি কখন কার ভিতরে কী ভাবে 

প্রকাশ পাইবেন, কাহাকে দিয়া কী করাইবেন, 

কিছুই বলিতে পার! যায় না ।--এইরূপ গভীর 
দার্শনিক তত্বের বর্ণনাতেও অপূর্ব বসসষ্টি 
বিবেকানন্দের অভিনব বৈশিষ্ট্য । 

তথাকথিত প্রকৃতির কবি বিবেকানন্দ 

নন বটে, তথাপি প্রক্কৃতির সৌন্দর্য মাধুর্য 
বাস্তবের ছন্দ ঘাতপ্রতিঘাত সম্পর্কে তিনি 

অনভিজ্ঞ ব। উদাসীন ছিলেন না। তার ভাব- 

প্রধান তত্বপ্রধান কবিতার মাঝে মাঝে 

তাহার প্রা্তিক সৌন্দর্যবোধ অনবদ্য ভাবে ও 
ভাষায় ফুটয়া! উঠিয়াছে ং 

ফুল্ল ফুল শৌরভে-আকুল, 
মত্ত অলিকুল গপ্তরিছে আশে পাশে । 
শুভ্র শশী যেন হামিরাশি,.*." | 

মুদুমন্দ মলয় পৰন, যার পরশন, 

শ্বতিপট দয় খুলে। 
১২ ড/1১০ 00০৯3 110৬ ://1006£ 018554 
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নদনদী, সরসী-হিল্লোল, “মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিশ্বন, 
আমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে ॥ মহারণ, ভূলোক-ছ্যলোক-ব্যাপী | 

ফেনময়ী ঝরে নিঞরিশী, অন্ধকার উগরে আধার, 
তান-তরঙ্গিণী, গুহ! দেয় প্রতিধ্বনি |” ১৩ হুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু ॥ 

শুধু ছন্দের ও রসস্থষ্টির কুশলতা নহে”.  ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, 

শব্দের ধ্বনিতে অর্থের গ্োতনা-ইহাও 

বিবেকানন্দের এই সব কবিতায় যেরূপ স্বম্পষ্ট 

বখস্বাগ্য, বাংল! কবিতায় এইরূপ খুব বেশী 

দৃ্ট হয় না। 

অথব! সমুদ্রের প্রাকৃতিক বর্ণনে ঃ 

“নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল, 

শ্বেতকৃষ্ণ বিবিধ বরণ-_ 

গীত ভাহু মাঙ্গিছে বিদায়, 

রাগচ্ছট! জলদ দেখায়। 

বহে বায়ু আপনার মনে»**৮ 1১৪ 

অন্তর বলিয়াছেন £ 

£[710]0 09 1800. ০01 60৩ 01260 
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9008 00 101938 800 000 11917 
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গা ঝা গ 

অন্থবার্দ £ 

সেই তব জন্মস্থান হ'তে, 

হিমস্ত,প অভ্রকটিহার 
***ছেথ। স্বুরনদী তব স্বর 

বাধিবে অমর-গীতি-স্ুরে। 

দেবদার ছায়া বিধাণিবে। 

প্রকৃতির বাস্তব-সৌন্দর্ষের পাশেই আবার 

প্রকৃতির ভীষণা মুর্তি : 

১৩ নাচুক তাহাতে গামা ১৪ সাগয়-বক্ষে 

১৫ [০ 61১৩ /১5865 [7918 ) 

রক্তকায় করাল বিজলী-জালা, 

ফেনময় গজ মহাকায়, 

উম্সি ধায় লজ্ঘিতে পর্বত-চুড়া ॥”১* 

অথবা! এগ] 806 11009 কবিতায় 

মা-কালীর পটভূমিরূপে-- 

[10 86818 29 01098660 ০0৮, 

[19 210009 £79 ৫০%911116 ০1000, 

1615 071107939 5100706) 90100, 

7 609 1021100 ড৮0111106 100. 

49 6৮9 50019 01 8, 1011]1010 101790199 -_ 

09৮ 10909807020 70719010-170099১ 

০7001059998 0 61৪ 200৮55 

3910106 81] 17010 6119 70800 

[1119 889, 1098 1011090 6179 1705) 

400. 811119 01) 10001069110-579505,7 ১৭ 

অনুবাদ £ 

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, 

মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, 

স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, 

গরজিছে ঘুরণ্য-বায়ুবেগ। 
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরান 

বহির্গত বন্দিশাল। হ'তে, 

মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি 

ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে! 

মানবের বাস্তব-জীবনে বিরুদ্ধ শক্তির, 

ব্যর্থতার আঘাত মর্ষে মর্মে অশ্থভব করিয়া 

তাহার যে অনবদ্য বর্ণন! দিয়াছেন £ 

১৬ নাচুক তাহাতে শ্ঠামা 

১৭ 1৪11 71৮6 2/100)61, 



২৫৪ 

£196 99৪ £:০% 01100) 800. 19916 

£০ 18106, 

/00 00060031011) 1911 900. 10৮9 1১96, 

[198 07869 168 000100190 1)027019 8900) 

41000106690 09/100938 10100 0119 ভ০-- 

11 09019 ৪9৮ 009 &0£াডে তি০আ১ 

[0 07081) ০ 006.*.১১*১১১১
১৮ 

অনুবাদ £ 

স্তিমিত হউক নেত্র, অন্তর যুছিত, 
বিফল বন্ধুত্ব--প্রেম প্রতারণ। হ'ক, 

১৮175 9010 ০0৫ 003 7166 

'কর্মণ্যেবাধিকারন্তে বাক্যে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ,-&ম সংখ্য 

নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত 

পুপ্তীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ র'ক। 
রোষ-দীপ্ত মুর্তি ধরি আসুক জগৎ 
চুণিতে তোমায়__ 
তার মাঝেও অধ্যাত্ববাদী বিবেকানন্দ 

আনিয়াছেন আশার দিব্য বাণী £ 

+981]] 1000 20 8০০] 

2০০ 87:৪ 0171186-1778701) 00 9200 00 1? 

অন্থবা £ 

তবুও জানিও নিশ্চয় ; 
হে আত্মন্! দেবত্বই স্বরূপ তোমার, 

ভয়হীন হও অগ্রসর ! (ক্রমশঃ) 

'অধিকার-শব্ধের তাৎপর্য 
০০৬ টি এটির উনি এজ 

শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য 

গীতায় যে “কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু 
কদাচন' (২1৪৭) বলা হইয়াছে, তাহার 
উপপত্তির জন্ত ব্যাখ্যাতৃগণ যথামতি প্রয়াপ 

করিয়াছেন। আধুনিক যুগের নবীনদৃষ্টিসম্পন্ন 

ব্যাখ্যাকারগণ এই বাক্যের উপর বিশেষ 
জোর দিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তের মহত্বও 

প্রতিপাদিত করিয়াছেন । 

আমরা! ইহা! লক্ষ্য করিয়াছি যে, আধুনিক 
ব্যাখ্যাকারগণ “অধিকার” বলিতে তাহাই 
বুঝেন, যাহাকে ইংরেজীতে 4080৮ বল! 
হয়। আজকাল 08-৮ ও ৭৪৮" বলিলে 

যে-জাতীয় 'অধিকার" কর্তব্য বুঝায়, গীতোক্ত 

“অধিকার+ বলিতে সেইবূপ “অধিকার'ই নবীন 
ব্যাখ্যাকারগণ স্বীকার করেন-ইহা মনে 

হয়| শঙ্করাদ্দি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ 

'অধিকার' বলিতে কি বুঝিতেনঃ তাহ। বিশদ" 
ভবে াগ্যদিতে বিবৃত ন। থাফিলে৪ ইহ। 

অন্থমিত হইতে পারে যে, তাহার] “অধিকার, 

শব্দে প্রাচীন শিষ্টসম্মত বক্ষ্যমাণ অর্থই 
বুঝিতেন। 

আমাদের বক্তব্য এই যে, ইংরেজীতে 

188৮ বলিতে যাহা৷ বুঝায়, সংস্কৃত ভাষায় 

'অধিকার' বলিতে তাহা! বুঝায় না। যদি 
কোন আধুনিক গ্রন্থে 82৮ অর্থে অধিকার- 

শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলেও গীতা- 
মহাভারত-জাতীয় প্রাচীন ধর্মদর্শনমূলক 
গ্রন্থে অধিকার" শব্দের অর্থ কদাপি 80 

স্বীকার করা যাইতে পারে না--“অধিকার' 

শবের শিষ্টসম্মত প্রাচীন অর্থই এখানে গৃহীত 
হইবে। এই শ্রোকের অর্থ-বিষয়ে যে সংশয় 
হয়, তাহার কারণও এই যে, আধুনিক মনীষী 

ব্যাখ্যাকারগণ “1: অর্থেই “অধিকার, 

শবকে বুঝেন । আমি বহু চিন্তাশীল বিদ্বানের 

মুখে শুনিয়াছি যে, গীতার এই বাক্যটি 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৪ ] 

অবৈজ্ঞানিক, যেহেতু ফলেচ্ছা ব্যতীত কেহই 
কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কেহ কেহ 

ইহাও বলেন যে, যদি কর্মে আমার ৭7806 

আছে, তবে ফলে আমার 1৪৮৮ নাই কেন? 

গীতার “অধিকার' শবের অর্থ না জানার ফলে 

এই জাতীয় বহুবিধ আপাত-মনোরম তর্কের 

উৎপত্তি হয়, যাহার সমাধান কঠিন বলিয়। 
মনে হইতে পারে, কিন্ত 'অধিকার' শব্ের অর্থ 

বুঝিলে এই জাতীয় বিবাদের অবকাশই 
থাকে না। গীতায় যাহ! বলা হইয়াছে, 
তাহা একটি বাস্তব প্রাকৃতিক তথ্য, উহা 

কোন কাল্পনিক মনোভাব নহে, এবং কাহারও 

উহা অতিক্রম করার সামর্থ্য নাই। 

আমাদের মতে “অধিকার' শব্ধের প্রাচীন 

শিসম্মত অর্থ--কার্ষক্ষেত্র, যাহ আমার শক্তির 

দ্বারা সাধ্য, যাহা! আমার আয়ত্ত হইবার 

যোগ্য, যাহা! আমার ক্রিয়ার নিশ্চিত বিষয়। 

“অধিকার শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি 

দিলে এই অর্থই জ্ঞাত হইবে-471806 

অর্থে 'অধিকার' শব্দ বুযুৎপন্ন হইবার নহে। 
যখন বল হয় যে? পাণিনির অমুক স্তরের 

'অধিকার" অমুক হ্থত্র পর্যস্ত, তখন “অধিকার' 

শব্দের অর্থ কার্যক্ষেত্র বা শক্তির বিষয় বুঝায়। 
চেতন-প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে 'অধিকার' 
শব্দের এই অর্থের সহিত 'কর্তব্পালন- 

সামর্থ্য বা দায়িত্ববোধও বুঝায়। 

যেমন যদি বলা হয় যে, 'রাজন্য় যজ্ঞ 

ক্ষত্রিয়েরই অধিকার", তবে তাহার অর্থ হইবে, 
রাজসথয় যজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের শক্তির দ্বারাই সাধ্য, 
উহ! ক্ষাত্র শক্তিরই বিষয় এবং রাজস্থ্য় যজ্ঞ 

নিম্পাদনের দায়িত্ব ক্ষত্রিযই বহন করিবে। 

17886 বলিতে কার্ষ-সম্পাদনে যে “যথেচ্ছ 
শ্বাতন্ত্যভাব' € আমি ইচ্ছা করিলে করিতে 

পারি, ব1 ন! পারি ব। যখন যেমন ইচ্ছা হইবে, 

'কর্ণণ্যেবাধিকারন্তে' বাক্যে 'অধিকার' শব্দের তাৎপর্য ২৫৫ 

তেমনিভাবে অস্থশীসনহীন হইয়া করিব) 
বুঝায়, উপযুক্ত স্থলে “অধিকার+ বলিতে তাহ 
বুঝায় না, ইহা! ধীরভাবে চিত্ত করিলেই এবং 
যজ্ঞাদদিতে অধিকার-স্থচক বাক্যের প্রতি লক্ষ্য 

করিলেই বুঝা যাইবে। প্রাচীন গ্রন্থে 
অধিকারের দ্বার। “কার্যক্ষেত্র' বা শক্তির বিষয়” 

বুঝায় অর্থাৎ “যদি কিছু আমার ক্রিয়ার বিষয় 
থাকে, তবে তাহা এ পর্যন্তই ইহা! বুঝাইতেই 

“অধিকার” শব্দ ব্যবহৃত হয়--087 অর্থের 
সহিত এই অর্থের কোন সমন্বয় নাই। 

উপযুক্ত বিচার হইতে ইহা বুঝা গেল যে, 
অধিকারে “৫5৮"র ( কর্তব্য) ভাবই প্রধান। 
ব্রাহ্মণের অধ্যাপনে অধিকার” ' বলিলে বুঝা 

যাইবে যে, ব্রাঙ্ষণই অধ্যাপন1-কর্ষ করিতে 
বাধ্য এবং তাহাকেই অধ্যাপনার দায়িত্বও 

লইতে হইবে। ব্রাহ্মণ ইচ্ছামাত্র অধ্যাপনা- 

কর্ম ত্যাগ করিতে পারে না ( অধ্যাপনা- 

ত্যাগের শাস্ত্রসম্মত হেতু না থাকিলে) এবং 

অধ্যাপন1-কার্ষে তাহার প্রবৃত্তি তাহার রুচির 

অধীন নহে, কিন্ত তাহাকে প্রবৃত্ত হইতেই 
হইবে, যেহেতু অধ্যাপনা-কর্ম ব্রাহ্মণেরই শক্তির 
বিষয়। যে-সমস্ত অল্পজ্ঞ ব্যক্তি স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে 

ব্যবহৃত 'অধিকার? তত্বকে উপহাস করে, এবং 

“অধিকারবাদ'কে বর্তমানযুগের অন্থপযোগী 

বলে, তাহারা যদি ঠিকভাবে শাস্ত্র বুঝিতে 
চেষ্টা করে, তবে তাহারাই উপকৃত হুইবে। 

আজকাল আমর! “18৮ বলিতে যাহ! বুঝি, 

তাহা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল মনে হয়, 

এবং এঁজন্ত আমরা উন্নত ছিলাম । আজও 

“অধিকার*-তত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবল 

হেতু আছে। 

এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে জ্ঞাত হইবে যে, 
গীতার পূর্বোক্ত বচনে কোন অন্পষ্টতা ও 
অমঙ্গতি নাই। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে বাক্যের 
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অর্থ হইবে-যাঁহা তুমি করিতে পারো (স্কার্য- 
গেত্র বা ক্রিয়ার বিষয়), সেটি কর্মই, অর্থাৎ 
ফলোৎপন্তির হেতুত্ত ক্রিগ্নাটাই তুমি করিতে 
পারো। “মা! ফলেধু' বাক্যের অর্থ হইবে 
ফলের উৎপাদনে তোষার সাক্ষাৎ অধিকার 

( স্কার্ষজনন-শক্তি) নাই। তাৎপর্য এই 

যে, তোমার শক্তির অহ্থসারে তুমি কর্মই 
করিতে পারো এবং উহা! তোমাকে করিতেই 

হইবে (কেননা কর্মতেই পুরুষের অধিকার- 
বাক্য বেদে আছে £ স্বর্গকাম অগ্নিহোত্র-নামক 

যজ্ঞকর্ম করিবে ) এবং কর্মজন্য ফপটি কর্মকারী 

কর্তার শক্তির বিষয় নহে। ঈপ্মিত ফলটি 

যথাবৎ পাওয়া যাইবে কিনা, তাহা কেহই 
পূর্বে বলিতে পারে না। যেহেতু কর্তাকে 
কর্মের মাধ্যমে ফলনিষ্পত্বি করিতে হয় এবং 

কর্মটি কর্তার শক্তির বিষয় হইলেও ফল- 

শিষ্পাদনহেতুভূত সর্ববিধ কর্ম কর্তার সম্যক 
অধীন নহে। উদ্রাহরণ দিয়া বল! যায় যে, 

যথাবিধি টিকিট লাগাইয়া, ঠিকানা লিখিয়া 
নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য চিঠিট ডাক- 
বাকৃসে ফেলারূপ 'কর্ম'ই আমি করিতে পারি। 

কিন্তু যথাস্থানে পৌছানো -বূপ “ফলটি' আমার 
শক্তির অধীন শহে। কেননা আরও যে- 

সমস্ত হেতুতে চিঠিটি যথাস্থানে পৌছার়, মে- 
সব হেতুর সহিত আমার কোন প্রত্যক্ষ যোগ 

নাই এবং এই সব হেতুতে কোন বিপর্যয় 

ঘটিলে চিঠিট লক্ষ্যস্থানে পৌছিবে না (আমার 
কর্ম যথাবিধি অহুঠিত হইলেও )। এই ভাবে 

বুঝিতে পারা যায় যে, ফলের হেতুভূত কর্মটাই 
(কর্মের একটা অংশমাত্রই ) আমরা করিতে 
পারি, উহাই আমাদের শক্তির বিবয় 
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( অধিকার ), ফল প্রত্যক্ষভাবে আমাদের 
শক্তির বিষয় (- অধিকার ) নহে। 

বিচার করিলে বুঝা যায় যে, “ফল' 

কখনও কর্তার সম্যক অধীন হইতে পারে নী, 

কেনন]| প্রত্যেক ফলই বন্ৃকর্মসাধ্য। সেই 
কর্মসমূহের একটা অংশই কর্তা করিতে পারে 
(অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কর্ম অপূর্ণভাবে কৃত 
হয়), এবং এ কর্মটুকু করা ব্যতীত আর সে 

কিছুই করিতে পারে না। অতএব বহু- 

কর্মোৎপাগ্ঘ ফল কখনও কর্তার সম্যক অধীন 

হয় না। যেহেতু ফল কার্যশক্তির বহিভূতি। 
অতএব “মা ফলেষু কদাচন' বল! মমীচীন। 

ইহা! উপদেশমাত্র নহে, কিন্ত বাস্তব তথ্য। 
অধিকার, কর্ম ও ফলের এই বাস্তব স্ব 

বুঝিতে পারিলে ফললাভ ন1 হইলেও বিজ্ঞ 
ব্যক্কি শোকগ্রস্ত হন না, কেননা! তিনি জানেন 

যে, ফলপ্রাপ্তির হেতৃভূত বহুবিধ কর্মের একটা 

ংশমাত্রই তিনি ( অসম্যকৃভাবে বা সুঠুব্ধপে ) 

করিয়াছেন, অতএব ফলপ্রাপ্তি যে হইবেই, 
তাহ! নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যদিও 

ফলোৎ্পাদনের সহিত কর্মের নিয়ত সম্বন্ধ 

আছে, তথাপি সেই নিয়ত সন্বন্ধের পূর্ণ জ্ঞান 
জীবের নাই বলিয়া কখনও ফলপ্রাপ্ি 

আশান্বরূপ হয় না| ফলের সহিত কর্মাধি- 

কারীর প্রত্যক্ষ যোগ নাই বলিয়া! আশানুরূপ 
ফললাভ না হইলেও কর্মতত্ববিৎ মুহমান হন 

না--কর্মবিজ্ঞানের এই ফলটি গীতোক্ত বাণী 

হইতে জানা যায়, অধিকারের প্রকৃত অর্থ- 

জ্ঞান না হইলে যাহা জান! যায় ন। গীতার 
এই মতটি যে সম্যক যুক্তিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক, 
ইহ1 বল! বাহুল্যমাত্র | 



উয়রামবাটী-তীর্থে 
শ্রীপুষ্পকুমার পাল 

প্রতি বৎসরের গ্ায় এবারও শ্রীশ্রীমাকে 

মায়ের বাড়ি জয়রামবাটীতে দর্শন করার জন্য 

প্রস্তুত হলাম। “উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে 

মাকে ঠিক একান্তভাবে পাওয়া যায় ন]। 
প্ীশ্রীমা সন্তানদের জয়রামবাটীতে যেতে 

বলতেন। সেখানে তিনি সম্তানদের যেন 

আরও বেশী কাছে আসতেন । তারাও সেই 
পরিবেশে মাকে পেয়ে ঠিক যেন গর্ভধারিণীর 

কাছে থাকার অন্গৃভূতি লাভ করতেন। 
অনেকদিন অদর্শনের পর মাকে দেখতে 

ধাবার সময় তিনি যা ভালবাসতেন, তাই নিয়ে 
যেতে আগ্রহ হয়। মা আমার জগজ্জননা 

হয়েও সাধারণ মেয়েদের মতো! জীবন-যাপনে 

অভ্যস্ত ছিলেন। একখানি সরু লালপাড় 

সাধারণ কাপড়, কিছু মাখন-মিছরি+ বড়ি, 

ফুটকড়াই, চালভাজা1, শাকসবজি, আনারস ও 

মিষ্টি নিয়েই সন্তষ্ট থাকতে হ'ল। মনের বাসন! 

--এই সামান্ত উপকরণ ম! গ্রহণ করবেন ! 

মোটরে যাত্রা করবার সময় জনৈক পরিচিত 

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, “বাজার-হাট নিয়ে 

কোথায় যাওয়1 হচ্ছে ? বললাম, 'বাকড়োয়_- 

মায়ের বাড়ি'। ভদ্রলোক জানেন, আমি 

যশোহরের লোক । আমার মা যে বহুদিন দেহ 

রেখেছেন, এ-কথ তার জানা! নেই। তিনি 

বললেন, “মা কি এখন বীকুড়ায় থাকেন 

শাকি? জবাব ন। দিয়ে মৃছু হাসলাম। 

গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে । মাকে দেখতে 

যাচ্ছি--বলার মধ্যে যেন কত তৃপ্তি পেলাম । 

এটা কি অহংকার? তা বোধ হয় নয়। 
্রীপ্রীঠাকুর বলেছেন, 'ঈশ্বরকে ভালবাসি-_এ 

অহংকার ভাল, অন্ত অহংকার ভাল নয়।” 

৪ 

সমস্ত রাস্তা মায়ের চিন্তায় বিভোর হয়ে 
রইলাম। মাকে গিয়ে কেমন দেখব 1-_-সেই 
সাধারণ সরু লালপাড় একটি শাড়িপর1-_- 

হাতে হোগলা-পাকের বালা_-কঠে সোনার 
তারে গাথা ক্ষুত্বাকৃতি রুদ্রাক্ষের মালা--সেই 
করুণাঘন চক্ষু! সেই শাস্ত স্নেহভর! মুখমগুল! 
বিকালে যখন পৌছব, মা তখন কোথায় 
থাকবেন? মা কি তখনও তার ঘরের দাওয়ায় 
বসে থাকবেন? স্ত্রীভক্তেরা কয়েকজন হয়তো 
তার কাছে বসে আছেন! হয়তে। এ্রীরামকৃ্জ- 
পুঁথি থেকে পড়া হচ্ছে। নয়তো মা বোধ 
হয়__ঠাকুরের কথা, দক্ষিণেশ্বরে তার মধুর 
জীবনের কথা বলছেন। না, তা বোধ হয় 

নয়। তিনি হয়তে। তখন তার সন্তানদের 

রাত্রের আহারের জন্ঘ কুটনে! কুটছেন। অপর 
মেয়ের] বোধ হয়, ভার নির্দেশিমত কাজকর্ম 
করছেন। এমনও হ'তে পারে, কেউ তার 

ছুঃখের কথা মায়ের কাছে ব'লে চলেছে। 
মা তার সঙ্গে কাদছেন ও তাকে সাস্বন 

দিচ্ছেন। এও হ'তে পারে, বাতের ব্যথায় 

তিনি অনুস্ব। কোন ভাগ্যবতী তার পদদ্বয়ে 

তেল মালিশ করছে। মায়ের প্রসন্ন-বদনে 

তৃপ্তির আভাস, চক্ষে সন্গেহ-দৃ্টি। সেবারত। 
নারী আপনাকে কৃতার্থ মনে করছে। 

মায়ের চিন্তায় মগ্ন থেকে তারকেশ্বরে এসে 

গেলাম। বাবা তারকনাথকে দুর থেকে 

প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে পড়লাম । কত কথা 

মনে পড়ছে! অনেকের কাছে শোন! ও 

অনেকের হৃদয়গ্রাহী রচন1 পড়া । কত সরল, 

সাধারণ ও শিক্ষাপ্রদ জীবন! ঠাকুর আপন- 

ভোল। মহেশ্বর | শিশুর সভায় সরল, ঈশ্বরপ্রেমে 
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মাতোয়ারা শ্রীত্রীমা অক্রপূর্ণার প্রতিমৃতি। 
মায়ের ক্ষমারূপ তপস্ত। | কারও দোষ দেখা 

নয়। কারও কাছে কিছু প্রত্যাশ। নয়, 

সম্তানের কল্যাণচিত্তার সাধনা । তোমর] 

এখানে এসেছ, তোমরা আমায় মা বলে 

ডেকেছ, তোমর। আমার সন্তান। “মাভৈঃ? 

দ্বিয়ে ম1! বলেছেন, তোমাদের কোন ভয় নেই। 

কতবার কত স্থানে রামকুষ্চভাবে ভাবময়ী হয়ে 

তিনি বলেছেন, “ঠাকুর, আমার জান] অজানা 

সমস্ত সন্তানকে তৃমি দেখে! ।, মায়ের সেই 
স্নেহ, করুণ ও কৃপাময়ী মৃততি বার বার মনে 
পড়তে লাগলো । 

পল্লীর পরিবেশে স্বৃতিচারণ করতে করতে 

কামারপুকুর এসে গেলাম । শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
দর্শন ক'রে তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে যাবার 

জন্তে বেরিয়ে পড়লাম। “বাপের চেয়ে মা 

দয়াল!' মা যেন বেশী আপনার । তার 

কাছে, তার অতি সন্নিকটে বোধ হয় বসা যায়। 

তার কাছে সব কথা যেন বলা যায়! আমার 

মতো! সাধারণ লোকের “ম।' ভিন্ন গতি নেই। 

শ্রীীমায়ের গ্রায়ে এবার প্রবেশ করছি। 

মনে অপার আনন্দ হচ্ছে। হৃদয় আনন্দে 

উদ্বেল হয়ে উঠছে। যায়ের বাড়ি ও যাতৃমন্দিরে 

এসে গেছি। মনে হ'ল টেঁচিয়ে ব'লে উঠি 
মা আমি এসেছি, তুমি কোথায়? মন্দিরে 

মাথা নত করলাম। প্রণামের মধ্যে আকুল 

হয়ে ভাবলাম, মা কি একবার মাথায় তার 

শ্রীহপ্তের স্পর্শ দেবেন না? 

মায়ের মন্দিরের পরিচিত সন্তানের! মায়ের 

মতোই কুশল-প্রশ্ন করলেন । সামান্ত জিনিস 
কেউ নিয়ে গেলে মা সাদরে যেমন তা গ্রহণ 

করতেন ও সেই সামান্ত বস্তর যেমন সমাদর 

করতেন, সেইভাবেই তারা তা গ্রহণ 
করলেন। 
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'উদ্বোধনে' মায়ের বাড়িতে যেমন মনে হয়ে 

থাকে, মা! আছেন, জয়রামবাটীতে ও ্রীউ্ীমায়ের 
উপস্থিতি তেমনি সর্বদা! অনুভূত হয়। 

সন্ধ্যার ছায়। নেমে এল | মায়ের মন্দিরের 

সামনের পুকুরে কাদের জানি না, একদল হাস 
ভিজ! গা ঝাড়তে ঝাড়তে নিজেদের ডেরায় 

ফিরে গেল। কত নাম-না-জান]1 পাখি চতুর্দিকে 
গাছে সুস্থির হয়ে রাত্রি কাটাবার বাসনার 

কলবুব করতে লাগলে! । ঝির-ঝির বাতাস 

বইছে। পুকুরের চতুর্দিকে সযত্বে রোপিত 
বৃক্ষগুলি পুষ্পসস্তারে অপর্প হয়ে আছে। 

পুকুরের জলের উপর দিয়ে ভেসে-আস। সেই 
নির্মল বাতাস পুষ্প-গন্ধে স্থুরভিত হয়ে সেই 

দেবী-মন্দিরের আশে পাশে এক অপূর্ব 
পরিবেশের সৃষ্টি করেছে । 

মনে হ'ল সন্ধ্যায় মা জপে বসেছেন যাই, 

একবার উকি দিয়ে দেখে আসি, মাকে দেখতে 

পাই কি না! মায়ের ঘর ও দাওয়া দেখলাম । 

হয়তো মা! বসে আছেন। হয়তো মা সন্তানদের 

কল্যাণের জন্য তাদের হয়ে হাজার হাজার 

জপ ক'রে যাচ্ছেন! এখন মাকে বিরক্ত 

কর! ঠিক হবে না। দরজার গোড়ায় বসে 
থাকি। মায়ের জপের পর নিশ্চয়ই তার দেখা 

পাব। আবার স্বৃতিচারণে বত হলাম। 

আচ্ছা, কোন্ জায়গায় বসে মহাকবি গিরিশ- 

চন্দ্রকে মা বলেছিলেন; “গুরুপত্বী নয়, গুরু-ম! 

নয়, পাতানো! মা নয়, একেবারে আপনার মা।' 

এখানেই কোথায় বসে ম! শত শত সন্তানকে 

দেখা দিয়েছেন। কত মধুমাখা উপদেশ! 

কত আপনার জনের মতো! কথ]! 

যায়ের মন্দিরে আরতির ঘণ্টায় চকিত হয়ে 

উঠলায়। আরতির সময় মনে হ'ল, মা! যেন 

লক্ষীত্বরূপা হয়ে পদ্মের উপর বসে আছেন। 

কত স্নেহঃ কত কৃপা। কত দয়! 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৭* ] 

আরতির পর মায়ের ছোট গ্রামটি 

চতুর্টিকে বেড়িয়ে বেড়ালাম। এর মধ্যেই 
গ্রামে কোলাহলের লেশমাত্র নেই। চতুর্দিক 
নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। সিংহবাহিনীর মন্দির 

শয়্ন-আরতির পর বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামের 

সাধারণ লোকেরা কাজের মাহ্ৃম। সমস্ত দিন 

পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পরই বিশ্রাম নেয়। 

কয়েকটি বাড়িতে গেলাম। কেউ কেউ 

রামায়ূণ-মহাভারত পড়ছে । মায়েরা অনেকে 

মলতে পাকাচ্ছে। ছু-চারজনকে সত কাটতে ও 

দেখলাম মায়ের সময়ের ছু-চারটি মানৃষকে 
ধুঁজে বার করবার চেষ্ট। করলাম। নী, প্রায় 
কেউই নেই। সেই জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর 

সাধারণ জীবন-যাপনের ও তাঁর আন্তরিক 

ভালবাসার সাক্ষী প্রত্যক্ষদ্র্! প্রায় সকলেই 
মহাপ্রস্তান করেছেন । পথে পথে ঘুরে পুনরায় 

মনিরে ফিরে এলাম। 

মাকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম না, কিন্ত 

ঠার কণ্টস্বরও যদি শুনতে পেতাম! শুনেছি 

শের লয় নেই। মায়ের কঠশব তে] 
এখানকার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। 

যদি প্রণালী জানা থাকত তো! অনেকে তা 

ইউনতে পেত। 

রাত্রের খাবার ঘণ্ট। প'ড়ল। স্বল্প অঞ্চকারে 
প্রসাদ্দ পেতে ৰসে গেলাম । সামান্ত আয়োজন, 
কিন্ত পরিচ্ছন্নত। ও সেবকদের আত্তরিকত1 মনে 
অপরূপ তৃপ্তি দেয়। সামান্ত প্রসাদ এত মধুর 
লাগছে কেন? কেন এই পরিতপ্িবোধ ? মা 
কিএখানে বসে আছেন ? তিনি কি বলছেন 
-পেটভরে প্রসাদ পাও। এই যৎসামাগ্ত 
আয়োজনের জন্তে তিনি কি ছুঃখ প্রকাশ 
করছেন? মনে হয়, মা সব সময়ই সন্তানদের 
এধানে তার সান্নিধ্য দিচ্ছেন । আমার স্ুকৃতির 

অভাবেই বোধ হয়, তাকে দেখতে পাচ্ছি ন।। 

রাত্রি গভীর হ'ল। মিদ্রার পূর্বে মনে হ'ল, 
শা ঘুমিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে থাকি। 

জয়রামবাটী-তীর্থে ২৫৯ 

করুণা ক'রে করুণাময়ী বোধ হয় দেখ। দিতে 
পারেন। একভাবে মাকে ভাবতে ভাবতে 
বসে রইলাম। স্বল্পজ্যোৎক্সাময়ী রাত্ি। মাঝে 
মাঝে জোনাকির ঝিকিমিকি | গ্রামের আশে- 
পাশে পুরানো গাছগুলি শ্রদ্ধাভরে যেন 
দাড়িয়ে আছে। পুষ্প চন্দন ও ধুপ মিশ্রিত মৃছু 
গন্ধ মন্দিরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। মৃদু 
মন্দ হাওয়ায় মনে হয়, লেবুফুলের একটি মিষ্টি 
গন্ধ ভেসে আসছে। নির্মল ও শুদ্ধ পরিবেশ । 
মাকে চিন্তা করার উপযুক্ত অবসর | মন্দির- 
অঙ্গনের ছুটি কুকুর সহাম্ৃভূতি নিয়ে আমার 
কাছেই বসে রইল । কিন্ত মনে হয়) একাগ্রতার 
অভাবে নিরাশ হলাম। মনে হ'ল, আমার 

এমন সাধনা নেই যে, এভাবে মাকে দর্শন 
ক'রব। আচ্ছা, স্বপ্নে তে। তাকে অনেকে 

দেখতে পায়, আমারও তো সৌভাগ্য হ'তে 
পারে? এই মনে ক'রে নিদ্রামগ্র হলাম। 
মনে হ'ল£ মা বলছেন, "আমি তো 
তোমাদের অন্তরেই আছিঃ এমন পাগলের 
মতো! ব্যবহার ক'রে না।' এ আমার 

স্বপ্নে দেখার স্ুকৃতি নয়। এ যেন নিজ 
কমিত অন্ভূতি। মা তে! সত্যই তার 
সন্তানদের বলতেন, “এখানে দুদিনের জন্য 
এসেছ । এত জপশ্ধ্যান কেন? আমি তো। 
তোমাদের জন্তে কচ্ছি। এখানে খাও দাও, 

আনন্দে থাকে।।' 

আমি দেখতে পেলাম না, কিন্ত মা এখানে 
আছেন। তাই আমরা এখানে এলে এমন 
বিহবল হয়ে পড়ি, মায়ের স্নেহ ও কপ] অনুভব 
করি। মায়ের গ্রামের পথঘাট, বাড়ি, মন্দির 
প্রতিটি ধূলিকণা এক উদ্দীপনা আনে। এ 
অনুভূতি অপূর্ব । এ ভাল-লাগা যে কি, তা 
প্রকাশ করা যায় না! 

ঠাকুর বলেছেন, “দিব্যচক্ষু না হ'লে 
তাকে দেখা যায় না। কি ক'রে তা হবে? 

সাধনায়? তার কৃপা না হ'লে উপায় নেই। 
কিন্ত তার কপ পাবার জন্য আমাদের 

ব্যাকুলতা৷ কোথায়? তাই তো শ্রীপ্রীঠাকুর 
বলতেন, “তবে সংসারী লোকদের ঈশ্বরে 
অহ্থরাগ ক্ষণিক, তপ্ত লৌহে জলের ছিটে, 
দিলে জল যতক্ষণ থাকে ।' 



২... পাগলা মনটারে তুই বাধ 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

“বাপ ছেলের হাত ধরে লয়ে গেলে 

সে ছেলে আর পড়ে না। এমনি কত রকমের 

উপম! দিয়ে ঠাকুর বুঝিয়ে গেছেন £ 'যে 
তার উপরে নির্ভর করে, তার ভার তিনি 

লন।' দ্রৌপদী প্রথমটায় চেষ্টা করেছিলেন, 

নিজের চেষ্টায় লজ্জা নিবারণ করবেন। 

দুঃশাসনের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবেন কেন? 

কাতর-নয়নে পঞ্চপতির দিকে চাইলেন 

সাহায্যের আশায়। সেদিক থেকে সাহায্য 

এল ন1। ভীন্ম-দ্রোণ প্রমুখ মহারথীরাঁও 

নারীর এই চরম দুঃসময়ে নিষ্কিয় রইলেন। 
তখন শিঃসহায় ,কুল-ললন1 আকাশের দ্রিকে 

দু-বাহু বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকলেন, 
নারায়ণ! ছুঃশাসন কাপড় টেনে আর শেষ 

করতে পারে না। গায়ের জোরে নারীকে 

পরাস্ত কর! যায়, সর্বশক্তিমান ভগবানকে নয়। 

ঠাকুর বলতেন £ 'ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ 
খড়কুটো !' মহ! মহা পণ্ডিতেরা প্রায় নিরক্ষর 

ঠাকুরের সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। 
তাদের সমস্ত পাণ্ডিত্য “থু” হয়ে গেল। তার 

কপ! হ'লে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ 
বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফুটে । যখন জীব 

বলে, 'নাহং, নাহং, নাহং' আমি কেহ নই। 

হে ঈশ্বর ! তুমি কর্তা ) আমি দাস, তুমি প্রভু 
তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি। 

তবে অজ্ঞান সহজে যেতে চায় না। 

মান্ষের ইচ্ছার সঙ্গে ভগবানের করুণার যোগ 

না হ'লে কিছু হবার জে! নেই_-এ জ্ঞান 

হওয়! কি সহজ কথ11 চাষারে চাষড়া দিয়ে 

ভূতা তৈরী করে। অবশেষে নাড়ীভু'ড়ি 

থেকে তাত হয়। ধুন্তরির হাতে প'ড়ে তখন 
গর হান্ব! হান্থ! ছেড়ে বলে, 'তুছু' তুছ'_তুমি, 
তুমি।' ঠাকুর বলতেন £ “আমি ও আমার 
এ ছুটি অজ্ঞান। “তুমি ও তোমার'_-এ 

ছুটি জ্ঞান । 

জীবনের নাগর-দোলায় ছুলতে দুলতে 

মান্ধষ সহসা একদা আবিষ্কার করে, তার 

ইচ্ছাশক্তির মূল্য সামান্তই। সহসা ভিতরের 
জগতে কামনার ঝড় ওঠে। সংযমের বাধ 

ভেঙে বাসনার ক্ষিপ্ত সমুদ্র জলগ্লাবনে সব 

ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানবীয় শক্তিতে সে 

প্লাবনকে ঠেকাবার আর কোন উপায় থাকে 

না। তখন ব্যর্থতার অহঙ্কারের মধ্যে অশ্র- 

সমুদ্রের তীরে দাড়িয়ে মানুষ নিস্তারের আশায় 

জলদেবতা বরণের আশ্রয় নেয়। দেবতার 

করুণাধার] নেমে আসে. অস্তরীক্ষ থেকে। 

অশান্ত সমুদ্র শান্ত হয়ে যায়। দুঃখের হল-মুখে 

বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তাক্ত বন্ধরপথে বেরিয়ে আসে 

নবজীবনের শ্যামান্ুর। 'অহঙ্কারের মিথ্যা 

থেকে মুক্ত হয়ে তার শরণাগত হওয়া-:এটি 

হলেই তে! সব হয়ে গেল। সাকার- 
নিরাকারের প্রশ্ন তো বড় নয়। ঠাকুর 

বলতেন £ তাতে বিশ্বাস থাক, তার শরণাগত 

হওয়া--এই ছুটি দরকার 

মানুষ ভগবানের করুণার ভিখারী হয়েছে 

পাত্রী-পুরুতদের ছ্েঁদে! কথার বশে নয়, তন 
বিশ্বীসে নয়। নিষ্ঠুর জীবনের উপযুপরি 
ধাকার সামনে কিছুতেই যখন সে হালে পানি 
পায় না, নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রামের মতো 

এমন কঠিন সংগ্রাম তো আর নেই-এই 
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সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যখন সে দিগন্তে 

কোন আশ্রয়ই খুঁজে পায় না, তখনই সে 

করুণ-কাতর কণ্ঠে ডাকে £ 'জীবন যখন 

শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো ।' তখন তার 

মর্মের গভীর থেকে উৎসারিত হয় £ 

[7955 01910501000 229১ 200 019 [09 

00 01 009 11119) 0096] 10090 206 
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আমাকে দয়া করো, আমাকে টেনে 

তোলো পঙ্ক থেকে। কর্দমের মধ্যে আমি 

জড়িয়ে থাকতে চাইনে, চাইনে চিরকালের 

জন্যে ধূলায় লুষ্ঠিত হয়ে থাকতে । 

আগুনের মধ্যে লোহা! থাকলে সেই লোহা! 

যেমন মরচে থেকে মুক্তি পেয়ে রক্তবর্ণ হয়ে 

ওঠে, ঈশ্বর-চিন্তার মধ্যে মনকে ডুবিয়ে রাখলে 
তেমনি মাহ্ৃযের এই জন্মেই জন্মান্তর ঘটে । 
কেবলমাত্র ঈশ্বরচিন্তায় মনকে পূর্ণ রাখলে 
রত্বাকরের বাশ বালীকির বাণী হয়ে যায়_- 

এতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু মুস্কিল তো! 
পাগল! মনটাকে ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখ! নিয়ে। 

ঠাকুর বলেছিলেন ডাক্তারকে £ ওসব তো 

অনেক করলে-টাকা, মান, লেকচার; 

এখন মনট! দিনকতক ঈশ্বরেতে দাও।' 

মনট। ঈশ্বরে দেওয়।_-এর নামই তো 

সাধন | ঈশ্বরকে নিয়ত চিন্তায় রাখতে 

পারা তে। সহজ নয়। সংসার মনটাকে 

অধিকার ক'রে রয়েছে । সংসারাসক্ত মানুষদের 

প্রতি ঠাকুরের বঙ্গমিশ্রিত মন্তব্যগুলি যেন 
চোখা! চোখা! বাণ। বলছেন £ 'আবার মৃত্যু- 

শয্যায় শুয়ে পরিবার কিংবা ছেলেদের বলে, 

প্রদীপে অত সলতে কেন, একট! সলতে 

দাও? তা না হ'লে তেল পুড়ে যাবে।'""'** 

'পাগলা মনটারে তুই বীধ' ২৬১ 

যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বরচিস্তা করবার 
অবসর পায় না, কেবল পরিবারদের পুটলি 

বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের মন্দিরে 
গিয়ে ছেলেকে চরণামূত খাওয়াতে, গড়াগড়ি 

দেওয়াতেই ব্যস্ত ।' 

ংসারকে মন থেকে তাড়ানো অত্যন্ত 

কঠিন ব্যাপার। বাসনাকে মিথ্যা বললে কি 
হবে! কামনাকে মৃত্যুর জাল বললেই বাঁকি 
হবে? আচার-তেঁতুল বলতে জিভে জল আসে । 

ঠাকুর বলতেন £ “মেয়েমাহ্বম পুরুষের পক্ষে 

এই আচার-তঁতুল।, নারী নিয়ে সর্বদ ঘর 
করব, বিষয়কে সর্বদ| আকড়ে থাকবে! আর 

ঈশ্বর আমার মনকে জুড়ে থাকবেন--এমন 
কথা পাগলের মুখেই শোভা পায়। ঠাকুরের 
কিথামুতে'র মধ্যে আছে £ “আবার যে-ঘরে 

বিকারের রোগী, সেই ঘরেই আচার-তেঁতুল 
আর জলের জাল।! তা রোগ সারবে 
কেন ?' ও 

তা! হ'লে মনের মধ্যে ঈশ্বরচিস্তাকে দীপ- 

শিখার মতো! জালিয়ে রাখবার উপায়! 

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, 

ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে ।' চিরদিন মন 

ভেবে এসেছে কামিনীর কথা, কাঞ্চনের কথা, 

খ্যাতির কথা । এই সংসারাসক্ত মনকে 

বিষয়চিন্তা বর্জনের কথ! বললে সেট! কি 

শীতের রাতে কাউকে বরফ-গল। জলে স্নান 

করতে বলার মতো! শোনায় না? নাকে মাছের 
আশটে গন্ধ না! গেলে মেছুনীর কি ঘুম হয়? 

কেশব মেনকে বল! ঠাকুরের সেই গল্প! 
তুমি একবার আশচুবড়িটা আনিয়ে দিতে 
পারো? কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না।, 

কিন্ত বিষয়ে ছড়িয়ে-পড়া মনকেও কুড়িয়ে 

নিয়ে ঈশ্বরের পাদপন্মে জড়ো করা যায়, 
অভ্যালযোগের দ্বারা। ঠাকুর বলতেন £ 



২৬২ 

'ঈশ্বরচিত্ত) অভ্যাস করলে শেষের দিনেও 
তাকে মনে পড়বে । গডসের গুলিতে 

মরণোনুখ গান্ীজীর ক থেকে বেরিয়ে 

এলো £ হে রাম!' 

তবে এই অভ্যাসযোগের পক্ষে অনুকুল 
হচ্ছে নির্জনতা | ঠাকুর বলতেন, “দিনকতক 
ঠাইনাড়। হয়ে থাকতে হয়ঃ যেখানে আচাব- 

ঠেইুল নাই, জলের জাল! নাই।' কেশব 
সেনকে ঠাকুর বলছিলেন, “নির্জনে না গেলে, 
শক্ত রোগ সারবে কেমন করে?" ঠাকুর তার 

গৃহস্থ ভক্তদের সংসার ত্যাগ করতে বলেনণি। 

সদরওয়ালার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 

“সংসারে থেকেই হ'তে পারে। তবে আগে 
দিনকতক নির্জনে থাকতে হয়। এই 

নির্জনবাসের সাহাধ্য নেওয়া চেতনায় নিয়ত 

ঈশ্বরকে রাখবার জন্তে। একবার মনকে 
ঈশ্বরমুখী করতে পারলে সংসারে আর ভয় কি? 
তখন মনকে সংসারদ্ূপ জলের উপরে রাখলে 

মে নিলিপ্ত হয়ে ভাসবে। ঈশ্বরের করুণার 

দিকটাকে মূলা দিয়ে ঠাকুর ক্ষান্ত থাকেননি। 
বার বার বলছেন £ “নির্জনে থেকে ঈশ্বরের 

সাধন। করতে হয় 

ঈশ্বরচিন্তায় মনকে অভ্যস্ত করাটাই হ'ল 
বড় কথা। মনের মধ্যে ঈশ্বরচিস্তা সদাজা গ্রত 

থাকলে কাম কাঞ্চম কি করবে? তখন 

নিরিঘ্রে সংসার কর] যায়। তবে জনক-রাজ। 
হ'তে গেলে সাধন করা চাই। ঠাকুর বলতেন, 

“তোমরা কিছু কর, তবে তো জনক- 

রাজা হবে ।' 

মনটাকে ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখাই শক্ত। 
কতদিক থেকে কত চিন্তার তরঙ্গ এসে পড়ছে 

মনের উপরে । “যত বার আলে। জালাতে 

চাই, নিবে যায় বারে বারে ।' ঈশ্বরের আমন 

থেকে বাচ্ছে গভীর অন্ধকারে। চিন্তা 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ- ৫ম সংখ্যা 

প্রবৃত্তির সহজ টানে যেদিকেই প্রভাবিত হোক 
ন1, মনকে ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখবার জন্ে 

আপ্রাণ চেষ্টা করতেই হবে। মাঞ্চিন 
দার্শনিকের ( 111180 090069 ১ মতে--ইচ্ছা- 

শক্তির কাজই হ্ল, যাকে আমাদের বিষয়- 
বাসন! মনের যধ্যে মোটেই আমল দিতে 
প্রস্তুত নয়, তাকে চেতনায় জাগিয়ে বাখ]!। 

একবার ওচতনায় ঈশ্বরচিস্তা জেঁকে বসলে 
বিষয়ে মন যাবে কেন? ঠাকুর বলতেন : 

'বাছলে পোক1 ধর্দি একবার আলে! দেখে, 

তা হ'লে আর অঙ্ধকারে যায় না।, 

উইলিয়াম জেম্স্ বলছেন: আমাদের 

সাধনার পথে বিদ্ধ বাইরের দিক থেকে তত 
নয়, যতটা মনের দিক থেকে। ৭] 

01680016518 10780691] ; 16 15 6186 ০1 
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একটা 

প্রবৃত্তির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে মন একবার গিয়ে 
পড়লে সেই মন সঙ্গে সঙ্গে লোভনীয় অনেক 

ছবি আঁকতে শুর ক'রে দ্বেয়। বিপরীত 

ঢং-এর কোন স্বপ্রকে সে আমলই দেবে না। 
যুক্তির কথা সে কানেই নেবে না। কিন্ত 
একবার যদি শুভ চিন্তা মনের মধ্যে একটু 
জায়গ! ক'রে নিতে পারে, সেই চিন্তা ক্রমে 

ক্রমে মনকে পুর্ণ ক'রে ফেলবে । 
নির্জনবা শুভচিস্তাকে মনের মধ্যে প্রাধান্ত- 

লাভের সুযোগ দেবার জন্তে। কোন রকমে 

মন যদি একবার ব্রঙ্গানন্দ পায়, তা হ'লে 

ইন্দিয়-স্ুখ ভোগ করতে বা অর্থ মান-সম্ত্রমের 

জন্ক পে মন ছৌড়ায় না। পা মদের দোকানের 
দিকে এগোবে, না বিপরীত দিকে চলতে শুরু 

করবে-সেট! নির্ভর করছে মনকে আসক্তি 

কতখানি পেয়ে বসেছে তার উপর। শরীরের 
দিক থেকে পা-ছুখানাকে মদের দোকানের 

80৮5 091076 ০001 10100 8৮ 0]]9, 
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দিকে নিয়ে যাওয়া যেমন সহজ, বিপরীত দিকে 

নিয়ে যাওয়াও তেমনি সহজ । শক্ত হচ্ছে_ 

মন যখন যদের জন্তে পাগল হয়ে উঠেছে, 

তখন তাকে যদ খাওয়ার কুফল সম্পর্কে 
চেতন ক'রে তোলা, মদ ন1 খাওয়ার যুক্তিকে 

মনের মধ্যে ঘা মেরে মেরে বসিয়ে দেওয়া, 

মাতালের ছুর্গতির চিস্তাকে অস্তরে 

জাগিয়ে রাখা। 

মন বিষয়ের মধ্যে ডুবে থাকবে, না বিষয়- 

চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে-সবটাই নির্ভর 

করছে মনটা কোথায় রাখব, তারই উপরে । 

আবির্ভাব . ২৬৩ 

প])9 ভা1)018 01209, 15 ৪, 1006268] 018009," 

ভাষাটা উইলিয়াম জেম্লের | ৭9 স101 
01510016915 8 21616] 010100165-- & 
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01)00808, 

অভ)াসযোগের যদি আশ্রয় না নিই, 

বিষয়চিস্তা ঈশ্বরচিন্তাকে মন থেকে তাড়িয়ে 
দেবে) আর অভ্যাস করতে করতে শেষের 

দিনে তাকেই মনে পড়বে। নিঞ্নবাসের 

উপদেশ-_মনকে সাধনার দ্বারা ঈশ্বরমুখী 

হবার পথে সাহায্য করার জন্য । 

০00: 

আবির্ভাব 

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 

আত্মসমাহিত তপশ্যায় 

দেখেছিলে চি্াকাশে ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপ, 
অন্ধকার অপশ্থত শতহর্য-প্রদীপ্ত ভূমায় 

ভূমিতে আকাশ লীন; রূপ ও অরূপ 
একাধারে বর্তমান। বিচিত্র আলোকে 

দেখেছিলে কোটি কল্প মাহ্গষের আগম নিগর্ম 

অজ্জেয় রহশ্য যত ছিল লোকে লোকে । 

জরা-ব্যাধি-মৃত্যুভয় যন্ত্র। নির্মম 
একে একে দিয়েছ আহুতি 

গ্রজলন্ত হোমগর্ভে কৃতাঞ্জলিপুটে, 

আজি মৃত্যঞ্জয় জীবনের ছ্যুতি 
বিকীর্ণ দিগন্তহীন + জয়ধ্বনি ওঠে 

সহজ্রের কঠে কঠে। এ বিশ্বভুবন 
আজিও তমসাবৃত; 

কর তার নির্মোক মোচন। 

খুলে দাও অন্ত্্টি কল্যাণের পথে 
ঝঞ্ধাক্ষুৰ মেঘান্ধ আকাশে 

বিদ্যুতে উঠুক অলি এই 'অঙ্গীকার £ 

প্রাণ দিয়ে শিখাইব প্রাণের প্রাচুর্য মহত্বম 

জাবনের নকল তুচ্ছতা 

নিঃশেষ করিয়] দ্রিৰ মহাজীবনের সাধনায় । 



দ্বিতীয় আকাঁশ 
শ্রীবাস্দেব মুখোপাধ্যায় 

যখনই অন্ধকার ঘন্ হয়, সাধকের মন 

যোগত্রষ্ট, ধরাতল ছেয়ে নামে চতুর কুয়াশা 
ভয়াল ভ্রান্তির মতো, আজন্মলালিত সব আশা 
ভীষণ অলীক লাগে, প্রেম গ্রীতি ভোলায়-- তখন 

অন্য আকাশের কোলে শীর্ণ হয়ে আসা মন ভাসে 
বিবেকের বিশাল আকাশে । 

হৃদয়ের দ্বারগুলি যখনই রুদ্ধ সব, রণ- 

জিঘাংসায় ভয়াবহ কালো হয় আত্মীয়ের বুক, 

ক্রন্দনের রোল তোলে বাতাসেরা, সারি সারি মুখ 
বড়োই অচেনা লাগে, নিজেকেও চিনি না-_ তখন 
অন্য আকাশের কোলে ম্ান হয়ে আসা মন ভাসে-- 

আনন্দের অমল আকাশে । 

ঘোর ছুদিনেও জানি থাকবেই স্থির ও-আকাশ 

হেলায় পেরিয়ে যাবো ও আলোয় সব সর্বনাশ । 

শ্রীরামকঞ্চ-কীর্তন 
প্রভাতফেরি ব1 কীর্তন, তাল--তালফেরতা 

কথা--্বামী সমুদ্ধানন্দ স্বর_ শ্রীনিখিলজ্যোতি ঘোষ 

গাও রামকৃষ্ণ, ভজ রামকৃষ্ণ, জপ রামকৃষ্ণ হৃদে অনিবার 

( প্রভু ) ধরাধামে এসে নিরক্ষর বেশে ত্রিতাপ-তাপিতে করিতে উদ্ধার ॥ 
কি দিয়ে পুজিবে তাহে, কি আছে তোমার ? 

প্রেমফুলে পৃজিলে নাকি কৃপা হয় তাহার । 

মনমুখ এক ক'রে সত্য সরল ব্যাকুল হয়ে 

কাতরে ডাকিলে নাকি পাওয়। যায় তাহায়। 

তুলসী আর গঙ্গাজলে পুঁজিলে কি তাকে মিলে, 

প্রেমাশ্রুতে না ধোয়ালে চরণ-কমল তাহার ? 

জাতিধর্ম-নিবিচারে প্রেম বিলায়ে সবাকারে 

জগত-কল্যাণ-তরে করেন ধর্মসমন্থয় প্রচার ॥ 



সমাজতন্ত্রবাদ ও বিবেকানন্দ 
( পরিশিষ্ট ) 

অধ্যাপিকা! শ্রীমতী সাস্তবন৷ দাশগুপ্ত 

বিবেকাননের সমাজতাত্বিক মতামতের বৈজ্ঞানিক উপকরণ 

আমর! বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের তিনটি 

ভিত্তি এ পর্যস্ত লক্ষ্য ক'রে এসেছি। এক-- 

আধ্যাত্মিক দর্শন-মত (অদ্বৈত-বেদাস্ততত্ব ); 
দুই-গণ-মানসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়; 
তিন-_পুরাতত্ব, নৃতত্ব, ভাষাতত্ব' প্রাণিবিজ্ঞান, 
পদার্থবিদ্য। ইত্যাদি বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইতিহাস- 

অন্থণীলন। এর মধ্যে প্রথম ছুটির আমর] 

ক্ষেপে পরিচয় গ্রহণ পূর্বেই করেছি। 
তৃতীয়টির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ স্থানে স্থানে 
করেছি । কিন্তু লোক-মনে এ ধারণা আজ 

দৃঢ় সন্িবি্ট যে, ধর্মাচরণে নিযুক্ত বিবেকানন্দ 

য] বলেছেন, তার ভিত্তি মিস্টিসিজম ও অতি- 

জাগতিক কতকগুলি দার্শনিক মতবাদ। এ 

ভরান্তিনিরসন-কল্পে আমি এই তৃতীয় ভিত্তির 

কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। কিন্তু 

প্রারস্তেই ব'লে রাখি, পুরাতত্ব নৃতত্ব ইত্যাদি 

বিনয়ের বিচারক আমি নই এবং একটি ক্ষুত্র 
প্রবন্ধের কলেবরে এ-প্রপঙ্গে পূর্ণ আলোচনার 

শ্রযোগও কম। আমি যে তথ্যাদি ও বিচার 
এখানে উপস্থাপিত করব, তা কোনমতেই 
এ-বিষয়ে সব, তা বল! চলে না। আরও 
তথ্য আছে, আরও যুক্তি আছে, নিঃসন্দেহে 
ধারা এ-বিষয়ে উত্তম অধিকারী, তারা 
আলোচনা করতে পারেন । আমি শুধু এ 
প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণ আলোচন1 করছি স্বচ্ছ ও মুক্ত- 

ৃষ্টিষ্পন্ন সেই উত্তম অধিকারীদের দৃষ্টি 
আকর্ষণের উদ্দেশে । 

বর্তমান সময়ে সমাজতান্তিক পদ্ধতিতে 
ইতিহাস-ব্যাখ্যার একটি প্রবণতা এসেছে । 

৫ 

ইতিহাস শুধু যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা রাজা ও শাসক- 
শ্রেণীর চরিতকথা নয়, এ হ'ল সমাজ-সংস্কৃতি 

বিকাশ-কাহিনী--এ ধারণ! সুস্পষ্টভাবে লাভ 
করবার পর থেকে এঁতিহামিকগণ এই ,সমাজ- 
তাত্বিক পদ্ধতি সম্বন্ধে চেতন! লাভ করেছেন। 
এই পদ্ধতিটি হ*ল-_€[.6 70:০০988 01 1৪ 
01960] 1:00) 0৪10066000৪] অর্থাৎ 

সমাজের নিম্তম স্তর থেকে ইতিহাস অনুসন্ধান 
করা। পুঁথি ছেড়ে সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ 
বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে। এবং তা না 

হ'লে সমাজ-বিকাশের কাহিনীর মূল রহস্ত 
অজানিত থেকে যায়| 

া11)0096 168 80019] [090101) 19 6119 1700610]0 

61798 1019 18 

ম্যানহাইয়ের এই উক্তি এশ- 

বিষয়ে যথার্থ সত্য প্রদর্শন করছে। নূতন 
কালের ইতিহাস সেইজন্য অধিকতরব্ধপে 

আঞ্চলিক জন-সংস্কৃতি বিশ্লেষণ-ভিত্বিক | 

কিন্ত এতিহাসিকগণের এই সমাজতাত্বিক 

পদ্ধতির আবিফার একেবারেই আধুনিক; 
যদিও মরগানের আলোচনার ভিত্তিতে ইতিহাস 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাঝ এই পদ্ধতিতে 
আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্ত এ পদ্ধতি 

জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই বিংশ শতাব্দীতেই। 

আমাদের দেশে ইতিহাস-রচনায় এর প্রভাব 
নিতান্তই সাম্প্রতিক । 

১, 5৪1] 190156100--00106 78135 800 056 

1০905: ০০০6৫ ০৫ 17131015824 9০০10, (0,371) 

২, প্রীবিনয় ঘোষের “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি এ-বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। অপর উল্লেখযোগা গ্রন্থ শ্রীনির্ল 
বন্ুর 'হিনুসমা গড়ন'। 

“71860 00209190 

[09:091590 18100 

1001109 ১, 



২৬৬ 

আশ্চর্যের বিষয় বিবেকানম্ম ইতিহাসের 
এই সমাজতান্তিক উপকরণটি সেই উনিশ 

শতকের শেষ ভাগেই ক'রে গিয়েছেন। তার 
“আর্য ও তামিল" শীর্ষক নিবন্ধের প্রারস্তেই 
তিনি বলছেন £ “সত্যই এ এক নৃতাত্বিক 

সংগ্রহশালা । হয়তে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত 

সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া 

যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। 
চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্্ও যে-কোন স্থানে 

মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। 
হদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ 

নিশ্চয়ই কোনকালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। 
গুহাবাসী এবং পত্রসজ্জা-পরিহিতগণ এখনও 
বর্তমান। বনবাপী আদিম মৃগয়াজীবীদের 

এখনও এদেশের নান] অঞ্চলে দেখিতে পাওয়! 

যায়। তা ছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় 
এবং আর্য প্রভৃতি এতিহাসিক যুগের নৃতাত্বিক 

বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে 

মাঝে তাতারঃ মঙ্গোলবংশসভ্ভৃত ও ভাষা- 
তাত্বিকগণের তথাকথিত আর্দের নান! 

প্রশাখা-উপশাখা আসিয়। মিলিত হয়। 

পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হুন, চীন, সীথিয়ান-_ 
এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক 

হইয়! গিয়াছে; ইহুদী, পারসপীক, আরব, 
মঙ্গোলীয় হইতে আরম করিয়! স্কাগ্ডানেভীয় 
জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যদদল অবধি-- 

যাহার! এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই-- 
এইসব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানব- 

সমুদ্র-যুধ্যমানঃ স্পন্দমান, চেতনায়মান? নিবস্তর 

পরিবর্তনশীল- উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া! ছড়াইয়! 
পড়িয়া ক্ষদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ 

করিয়! . .আবার শান্ত হইতেছে_ইহাই 
ভারতবর্ষের ইতিহাস ।" 

স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই সকল 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ধ”-৫ম সংখ্যা 

সুবিপুল মানব-গোষ্ঠী ভারতীয় জাতি গড়ে 
তুলেছে । এবং যে পদ্ধতিতে গড়েছে, তারও 
সুস্পষ্ট বর্ণনা বিবেকানন্দের মধ্যে পাই £ 

"প্রকৃতির এই উন্মাদনা-শ্রোতের মধ্যে অ্টতম 

একটি প্রতিযোগী জাতি একটি পন্থা উদ্ভাবন 
করিয়া আপন উন্নততর সংস্কৃতির সাহাষ্যে 

ভারতের অধিকাংশ জনগণকে আয়ত্তে 

আনিতে সমর্থ হইল। এই উন্নত জাতি 

নিজেদের “আর্য বলিত এবং তাহাদের পন্থ। 

ছিল বর্ণাশ্রমাচার--তথাকথিত জাতিভেদ- 

প্রথা।” ভারতের জাতীয় ইতিহাস বিভিন্ন 

জাতি বা বংশের (7০০) সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের 

ইতিহাস এবং তার উপায় ছিল বর্ণাশ্রমধর্ম। 
এ-বিষয়ে অনেক পরবর্তাকালের সমাজতত্ৃবিদ্ 
ও সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীদের আঞ্চলিক উপজাতিদের 

প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণাস্তর একই সিদ্ধান্তে 

পৌছতে দেখি। শাকদ্ীপ (আফগানিস্থানের 
উত্তরাঞ্চল )-আগত মগ পুরোছিতদের ভারতীয় 

ব্রাহ্ষণসমাজে স্বানপ্রাপ্তি, রামায়ণে কোল 

এবং গুরাও-গণের শুদ্ধাচারী হয়ে হিন্দুসমাজে 

আশ্রয়প্রাপ্তি এবং মহাভারতে বিভিন্ন দত্যু- 

জাতির ব্রাঙ্গণা্ি্&ই বিভিন্ন আচার-ব্যবহার 

গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন বনে প্রবেশলাভ ইত্যাদি 
তথ্য উল্লেখ ক'রে অধ্যাপক নির্মলচন্ত্র বনু 

সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, "ভারতীয় সমাজে বর্ণ-ব্যবস্থ। 

এইরূপে বাহিরের জাতিকে নিজের কোলে 

স্থান দিয়], অথবা সমাজের মধ্যে শিল্পের উৎকর্ষ 

বা আচারশুদ্ধির ফলে নানাবিধ শাখা-প্রশাখা 

বিস্তারের দ্বারা উত্তরোত্তর জটিল হইয়াছিল, 

ইহা! আমরা! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।”* 
এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের বেশিষ্ট্য এই যে, 

তিনি ভারতের সমাজ-বিস্তাসের সঙ্গে পৃথিবীর 

৩ হিন্দুনমাজের গড়ন, পৃঃ-৬৩ 
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অন্ান্ক দেশের সমাজ-বিন্যাপের পুদ্ধতির অতি 

সংক্ষিপ্ত অথচ অতি সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রদর্শন 

করেছেন। অন্ত সকল দেশে সমাজে সর্বপ্রথম 

প্রাধান্ত অর্জন করেন ক্ষত্রিয়েরা, আর ভারতে 

ব্রাঙ্মণ-এই হ'ল বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত। 
এ সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন ক'রে তিনি বলছেন £ 

'বাইন নদীর তীরবর্তী কোন অভিজাতবংশীয় 

দস্থ্যুকে নিজের পূর্বপুরুষরূপে আবিষষার 
করিতে পাৰিলে রোমের পোপ্র খুবই খুণী 
হইবেন। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ 

করেন প্রশান্তচিত্ত পুরুষগণ- শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, 

সাধক ও মহাপুরুযের1 1” ব্রাহ্মণাধিপত্য 

সনবন্ধে স্বাীজীর ধারণ সকল সমাঞতত্ববিদৃ- 

গণের মধ্যে স্ুপ্পষ্ট ব'লে মনে হয়। পুরোহিত 

ভিন্ন শ্রেণী; শ্রমণ, ব্রাঙ্গণ, সাধক ও 

মহাপুরুষেরা ও পুরোহিতশ্রেণী যে এক নয়, 

এ তিনি ইহুদী জাতির ইতিহাসের সঙ্গে 

তুলনা! ক'রে জ্বন্দবর্ূপে দেখিয়েছেন। 

ইহুদীদের ইতিহাস স্মরণ করলেই বেশ বোঝ! 
যায়, তাদের ছু-রকম ধর্মনেতা ছিলেন__ 

পুরোহিত ও ধর্মগুরু । পুরোহিতের! 

জনসাধারণকে শুধু অন্ধকারেই ফেলে রাখত, 
আর তাদের মনে যত কুসংস্কারের বোঝা 

চাপাত। পুরোহিতদের অনুমোদিত উপাসনা- 

পদ্ধতিগুলি ছিল মান্ষের উপর আধিপত্য কায়েম 

রাখবার অপকৌশল মাত্র। সমস্ত 018 

195650)606-এ পুরোছিতদের সঙ্গে ধর্মাচার্য- 

গণের বিরোধ দেখা যায়। ধর্মাচার্যগণ 

জনসাধারণকে পুরোহিতদের থেকে সতর্ক ক+রে 

দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত যীশুর আবির্ভাবে 

শেষোজদের জয় হয়_এই মহাপুরুষ 
পৌরোহিত্য্ূপ দানবীয় স্বার্থপরতাকে নিধন 
করে এবং তার কবল থেকে সত্যরত্ব উদ্ধার, 
করে বিশ্বের সকলকেই ত। দিয়েছিলেন ।” 

সমাজতম্ত্ববাদ ও বিবেকানন্দ ২৬৭ 

ভারতবর্ষে অনুরূপ ঘটন] ঘটে ব'লে বিবেকানন্দ 

দেখিয়েছেন । পুরোহিতের যখন বেশ 
জীকিয়ে উঠেছেন, তখন সন্ন্যাসী নামে 
ধর্মাচার্ষেরাঁও 'ছিলেন।" “প্রাচীন ভারতের 

তত্বদর্শী খধিরা পুরোহিতদের নির্দেশকে 
অস্বীকার ক'রে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। 

পুরোহিতদের শক্তিকে তারা বিনষ্ট করতে 

চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু করেওছিলেন।”৪ 
ধর্মাচার্যদের উদারতার ফলে: বিভিন্ন বর্ণের 

অস্তভূক্তি জাতিগণ তাদের ধর্মকর্ম, আচার- 

আচরণ, রীতিনীতি নিয়ে ভারতের সমাজের 

অন্তভূক্ত হয়ে আছে। সেইজন্য ভারতের ধর্মে 
উচ্চতম অদ্বৈত-তত্ব থেকে নিয়তম সাপ-ব্যাউ 

পূজার অত্তিত্ব দেখতে পাওয়| যায়। এ-বিময়ে 

বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত অগ্ঠান্ত সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা 

গ্রহণ কবেছেন।* ভারতের জাতিগত এই 

বৈশিষ্ট্যকে বোধ হয় বিবেকানন্দ প্রথম স্বীকৃতি 
দেন, কারণ তখন শাসকশ্রেণী-প্রচারিত 

ভারতীয় উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ আর্ধজাতি ও শৃদ্রশ্রেণী 
অনার্_এই সকল ভ্রান্তিমূলক তত্ব-প্রচারের 

বহুল প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে ছিল। 

বিবেকানন্দ এ-তত্ব তার যুক্তিজাল-লহায়ে ছিন্ন- 

ভিন্ন ক'রে সিদ্ধান্ত করেন £ “**আমর] বেদের 

সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অন্থভব 

করি; এ পর্যস্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি 

তামিল-ভাষীদের জন্ত আমর! গর্বিত * এই 
ছই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী 
কোল-পূর্বপুরুষদের জন্ত আমরা গর্বিত; 

৪ “বুদ্ধের বাঁণী'-ম্বামীজীর বাণী ও রচন1-_-৮ম খণ্ড 

& 'নানাজতি যখন ব্রাহ্মণের অধীনতা ম্বীকার করিয় 
বৃহত্তর হিন্দু্সমাজ গঠন করিতে লাগিল; তখন কাহারও 
আচার-অনুষ্ঠানকে অকারণে নষ্ট করা হয় নাই।"*'*** 
ফলতঃ হিন্দুনমাজ যেমন নানাজাতির সংগ্লেষের দ্বারা রচিত 

হইয়াছে, হিন্দুধর্ম ও তেমনি নানা মত ও পথের সংশ্লেষের 

দ্বারা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে ।'- হিন্দুসমাজের গড়ন পৃঃ *৫ 
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মানবজাতির যে আদি-পুরুষের প্রস্তরনিমিত 
অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাহাদের জন্ত 
আমর! গৰিত।, 

বিশুদ্ধ আর্ধজাতির অস্তিত্ব যে সম্পূর্ণ 

অবাস্তব, এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তি অত্যন্ত 

তাৎপর্যপূর্ণ। এবং এ-বিষয়ে পরবর্তীকালের 
সকল পুরাবিদ্গণ তার মতে একমত হয়েছেন 

দেখ! যায়। বিবেকানন্দ বলছেন, “আর্য ও 

দ্রাবিড় এই বিভাগে কেবল ভাষাতাত্বিক 
বিভাগমাত্র, করোটি-তত্বুগত (০:%0101081091) 

বিভাগ নহে, সে ধরনের বিভাগের পক্ষে 

কোন দৃঢ় যুক্তিই নাই ।, ভারতের ইতিহাসে 
একাস্তরূপে এ তত সত্য ব'লে দেখা গিয়েছে, 

'কারণ যে বর্ণের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, 

সেই বর্ণই ক্ষত্রিয় হইয়া ফড়ায়? যাহারা 
বিদ্াচর্চা লইয়া থাকে, তাহারাই ব্রাঙ্গণ, 

ধনসম্পদ যাহাদের হাতে, তাহারাই বৈশ্ব। 
শক-পুরোহিতগণ আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজের 
অঙ্গীভূত হন।"* 

ভাষাতত্ের সহায়তাও বিবেকানন্দ গ্রহণ 

করেছেন ভারতীয় ইতিহাসের জাতীয় ধারা- 
ব্যাখ্যানে। বলছেন তিনি এ সম্পর্কে £ 

“ভাষাতান্তিকদের “আর্য” ও “তামিল' এই শব্দ- 

ছুইটির নিহিত তাৎপর্য যাহাই হউক ন]1 কেন, 
এমনকি ধরিয়াও লওয়! যায় যে, ভারতীয়দের 

এই ছুই বিশিষ্ট শাখা ভারতবর্ষের পশ্চিম 
সীমান্তপার হইতে আসিয়াছিল, তবু অতি 
প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগ ভাষাতত্বগত, 

রক্তগত নছে।” এ-বিষয়ে ইউনেস্কো এবং 

জুলিয়ান হাক্সলের আধৃনিকতম মত 

বিবেকানন্দের সঙ্গে এক--এদের মতে জাতি 

( রক্তগত জাতি ) ব'লে কিছুই নাই।' 

৬ 'ভারতীয় ইতিহাসের ত্রমবিকাশের ধারা 
৭ 00119 110915/--78০6, 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ ৫ম সংখ্য 

বিবেকানন্দের প্রাচীন ইতিহাস অন্থশীলনে 
নিজস্ব সিদ্ধাত্তও কিছু কিছু ছিল। যেমন 
তিনি মনে করতেন যে, মিশরীয়গণের আদি- 

ভূমি ভারতের মালাবার উপকূল । “আমর 
মনে করি, মিশরবাসীদের পন্টই মালাবার 
দেশ নয়, বরং সমগ্র যিশরীয়গণ মালাবার তীর 

হইতে সমুদ্র পার হইয়] নীলনদের তীর ধরিয়া 
উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে ব-্বীপ অঞ্চলে 

প্রবেশ করিয়ার্ছিল। এই পন্ট্কে তাহার! 
পবিত্রভূমিকূপে সাগ্রহে স্মরণ করিত।”৮ 

দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করতেন যে, ভারতে যে 

মিশ্রজাতি আর্য নামে খ্যাত, তা বহিরাগত 

নয়। এ-বিনয়ে তার প্রথম যুকি £ এস 

ড00%৪) 10 126 390769১ 00 ১০০ 0100. 61206 

6০ 45908 07109 17060 10019 0010 ৪ 

1079180 00৮05 7? 1090 9০ 5০০ £9% 

6109 1999 61196 009৬ ৪18061069190 019 110 

01১01181099 ?'-_অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে আর্য- 

জাতির বিদেশ-বাসের কোন উল্লেখ পাওয়! 

যায় না। তার দ্বিতীয় যুক্তি হ'ল £ প্রাচীন 
নথিপত্র অন্কসারে আর্দের বাসভূমি ছিল 

তুকীস্বান, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের 
মধ্যবতী দেশ। এ সম্পর্কে স্বামীজীর মতের 

অহমোদন আমর] পাই 70: 771088668-এর 

মতের মধ্যে, ধীর সিদ্ধান্ত হ'ল যে, বৈদিক 

আর্যগণের পূর্ব-পুরুষগণ পরবর্তী তুষার-যুগ 
(1,889 106-4889) হ'তে হিন্দুকুশ পর্বতের 

অঞ্চলের অধিবাসী । মোটের উপর স্বামীজীর 

অভিমত £ বৈদিক আর্জজাতি ও মন্বীর্ণ 

জাতীয়তাবাদী ইওরোপীয়গণের কল্পিত 

আর্যজাতি--এ-ছুই এক ও অভিন্ন নয়। বিভিন্ন 

জাতির শারীরিক লক্ষণাদি-সংক্রান্ত নৃতাত্তিক 
বিষয় তার সাহায্যে এসেছে £ 5 809 

৮ “আর্য ও তামিল'--ম্ব'মীজীর বাণী ও রচন। -€ম খণ্ড 
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15৪3৯ আর্ধজাতি একটি মিশ্রিত জাতি-_- 

এ সিদ্ধান্ত হ'তে স্বামীজী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন £ 

“সংস্কত যেমন ভাষা-সমন্তার সমাধান, আর্য 

তেমনি জাতিগত সমন্তার সমাধান । বিভিন্ন 

পর্যায়ের প্রগতি ও সংস্কৃতির এবং সর্বপ্রকার 

সামাজিক ও রায় সমস্যার সমাধান 
ব্াহ্মণত্ব।' ভারতীয় জাতীয় এক্যের মূলমন্ত্র 

এই কথা-কয়টির মধ্যে নিহিত রয়েছে। 
ভারতীয় আর্জাতি এ সমস্তার সমাধান 

করেছে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর সংস্কৃতির 

মিশ্রণ দ্বারা । সমস্ত আদর্শট ধর্মকে অবলম্বন 

ক'রে গড়ে উঠেছে। একেশ্বরবাদের দ্বার! 

ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা ও ইহুদী-সভ্যত1 এইরূপ 
এঁক্য-সাধনের প্রয়াস করেছিল । ব্যাবিলো নীয়- 

গণ সব “বাল'-দেবতাকে “বাল-মেরে! ভাচে' 

(সর্বশক্তিমান এক দেবতা) পরিণত করে 
এবং ইহুদীগণ সব “মোলোক'দেবতাকে 

সর্বশক্তিমান মোলোক যিয়োবাহ'তে পরিণত 
করে। কিন্ত এতে যে এক্য সাধিত হয়, 
তার দ্বারা ধ্বংস সাধিত হয়--বিকাশের পথ 

আর থাকে ন। সুতরাং স্বামীজীর মতে 
বিরাট সমস্ত হ'ল বিভিন্ন উপাদানের মিজস্ব 

৯. 09799150 ড/০:৮৪ ৬০], ৬) 2,368 

সমাজতম্্বাদ ও বিবেকানন্দ ২৬৯ 

বৈশিষ্ট্য বিনাশ ন! ক'রে তাদের প্রক্য ও 

সংহতি-সাধন। ভারতবর্ষে এই সমস্তার 
সমাধান হয় একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদস্তি, 
মন্ত্রের দ্বার। অতএব ম্বামীজীর মতে 
একেশখরবাদ নয়, অদ্বৈত-ব্রক্ষবাদই এব 
সমাধান। ভারতবর্ষের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে 
একত্ব-সাধন এবং ব্রাঙ্গণত্বের আদর্শ পশু- 
মানবকে দেবমানবে রূপান্তর সাধনের প্রয়াস 

মহিমময় ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করছে। 
অতএব আমরা দেখছি বিবেকানন্দের 

ইতিহাস-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আধুনিক সমাজ- 
তাত্তিক ইতিহাস-পদ্ধতি ও সর্বপ্রকার যানব- 
শাস্্র-_পুরাতত্ব নৃতত্বঃভাষাতত্ব সাহায্যে ত1 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার এতিহাসিক সিদ্ধাস্ত- 

সকল কল্পন। নয়, যুক্তিগ্রাহ্থ ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক। 

স্বামীজীর ধর্মসন্বদ্বীয় আলোচনায় আমর! 

অন্ুব্ধপ পুরাতাত্বিক ভিত্তি দেখতে পাই। 
ইতিপূর্বে আমর! তার ধর্ম-বিজ্ঞান ও ফুয়ারবাক- 
মাক্সের মতালোচনায় তার কিছু কিছু উল্লেখ 
করেছি। এখানে সে-সম্বন্বে স্বামীজীর 

যৌলিক মত আলোচনার চেষ্টা ক'রব। 

আত্মতত্ব বৈদিক আর্যদের দ্বার! প্রথম আবিষ্কৃত 

হয়- এই হ'ল স্বামীজীর অভিমত ।১০ এ 

সম্পর্কে হেরোডোটাস হ'তে আরম্ভ ক'রে 

ম্যাসপেরো, হেকেল প্রভৃতি যাবতীয় মিশর- 

তত্ববিদূদের মত উদ্ধৃতিপূর্বক স্বামীজী সিদ্ধান্ত 
দিয়েছেন যে, যদিও হেরোডোটাস বলেন যে, 

মিশরীয়গণই সর্বাগ্রে আত্মার অমরত্বের ধারণ! 

করতে পেরেছিল; ম্যাসপেরো, আর্মান ও 

হেকেলের মত যে, আত্মা ব1 পুনর্জন্ম সম্বন্ধ 

এদের কোন ধারণ! ছিল না। তারপর 

কান্ডিয়া, হিক্র, হেলেনীয় ও পারলীক জাতির 

১* 'পুনর্জন'_স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ।২য় খওড। | * 
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উপাসনা-পদন্ধতির উল্লেখ ক'রে ম্বামীজী সিদ্ধান্ত 

দেন যে, পিথাগোরাস আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে 

ধারণ! করতে পেরেছিলেন, কারণ এপুলিয়াসের 

মতো! তিনি ভারতে শিক্ষা পেয়েছিলেন। 

এবং শেষ পর্যন্ত ত্বামীজী এই সিদ্ধান্ত দেন 

যে, যে-সকল জাতি মৃতদেহকে ভনম্ম ক'রে 

ফেলে, তাদের মধ্যেই আত্মার অমরত্ব ও 
দেহের নশ্বরতের ধারণ! সুস্প্ট দেখা যায়। 

যে-সকল জাতি দেহকে কবরস্থ করে, তাদের 

মধ্যে দেহবাদ প্রধান, আত্মতত্ব সম্বন্ধে ধারণার 
অভাব। এই সকল দেহবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের 
মধ্যে ধর্মচেতনার মূলে ভীতির প্রাধান্ত দেখা 
যায়। “সেমিটিক ধর্ষে ভয় ও কষ্টের ভাব 

প্রচুর; এ ধর্মের ধারণা এই যে, মান্য ঈশ্বর 
দর্শন করিলেই মরিবে ।,১১ কিন্ত আর্যজাতির 
ধর্মচেতনার আদিতে এক্ধপ ভীতির প্রাধান্ত 

দেখা যায় না। এ সম্পর্কে ম্বামীজী বলেন £ 
"উহার মধ্যে কোনরূপ ছ£খের ভাব নাই। 
উহাতে সরল হাস্তের অভাব নাই। বেদের 

কথ! বলিতে বলিতে আমি যেন দেবতাদের 

হাশ্তধবনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি।* “অনেক 
বৈদিক মন্ত্রে আছে, যেখানে পিতৃগণ বাস 

করেন, তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, 

যেখানে কোন শোক ছুঃখ নাই ইত্যাদি । 
এইবূপে এদেশে এই ভাবের আবির্ভাব হুইল 
যে, যতশীঘ্ব শবদেহ দগ্ধ করিয়! ফেলা যায়, 

ততই ভাল । তাহাদের ক্রমশঃ ধারণ হইল 
যে» স্ুুলদেহ ছাড়া একটি হ্ক্মদেহ আছে, 
ছুলদেহ ত্যাগের পর হ্ক্মদেহ এমন এক 
স্থানে চলিয়া যায়, যেখানে কোন ছুঃখ নাই, 
কেবল আনন্দ ।" বিভিন্ন দেবদেবী কল্পন1 তার! 

করেছিলেন বটে, কিন্তু তাদের বর্ণনায় যে 

অপূর্ব কাব্য ও ভাষা দেখ। যায়, তার মধ্যে 
১১. খেওড়ি ব্কতা__বোন্ত--ই ৫ম খণ্ড 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

এক্টি প্রফুল্ল আনন্দের বিকাশ আছে। প্রথমে 

তারা বহির্জগতে জগৎ-সমন্তার সমাধান 
খুঁজেছিলেন, কিন্ত সেখানে উত্তর পাওয়া! 

গেল না, তারা দেখলেন বহিঃপ্রকৃতি 

দেশকালে সীমাবদ্ধ। তখন তারা “নেতি 

নেতি” বিচারপূর্বক দেখতে গেলেন অন্তর্জগৎ 
তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হয়ে গেলেন ; চন্দ্র, 

হ্র্য, তারা, ব্রন্াণ্-_-সব এক হয়ে গেল। 

স্বামীজীর বিশ্লেষণে অতি সুস্পষ্ট যে, ধর্মকে 
আদিম মনের ভীতিসঞ্জাত কুসংস্কার বলা 
চলে ন1, তাকে মননশীল জীবের ইন্দরিয়াতীত 

সত্যের অন্থসন্ধানের স্বাভাবিক প্রেরণা বলা 

যেতে পারে । আমাদের ধর্ম গুলিকে অবলম্বন 

ক'রে যে-সকল পুরাতাত্তিক আলোচন। হয়েছে, 

সবগুলির দিদ্ধান্ত সেইজন্ত আত্বতত্ব-বিরোধী, 

বস্তবাদ-প্রতিপাদক | কিন্তু বিবেকানন্দ যে 

বিশ্লেষণ দিয়েছেন বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তিতে, 
তাতে আছে স্ুুপরিষ্ষুট ধর্ম-চেতনার প্রকৃত 
স্ব্ূপ। এবং এ আলোচনায় সেমেটিক ধর্মকে 

বাদ দেওয়। হয়নি । 

এইরূপে আমরা দেখি, বিবেকানন্দের 

ভিত্তি ও বৈজ্ঞানিক অন্বসন্ধান ও বিশ্লেষণ 

কল্সনামাত্র নয়। এ-বিষয়ে তিনি পদ্দার্থবিছ্যা। ও 

বসায়নশান্ত্ প্রাণিতত্ প্রভৃতিরও প্রচুর সহায়তা 

নিয়েছেন । স্বানাভাবে অতি সংক্ষেপে 

ছু-একটি কথা এখানে উপস্থাপিত করছি । 

বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, দ্বেতবাদের উপর 

আধুনিক বিজ্ঞান কি আঘাত হেনেছে, দ্বৈত- 
বাদের কাছে এই আক্রমণের কোন উত্তর 

নেই। দ্বৈতবাদী ধর্মগুলিকে বিজ্ঞান সত্যই 
অপ্রমাণিত করে। এজন্যই প্রধানত: 

ফুয়ারবাক, মার্স শ্রীষ্টধর্মের অবৈজ্ঞানিকত!| 
প্রমাণ ক*রে জড়বাদ গ্রহণ করেন। কিন্ত 

বিবেকানদ্দের মতে ধর্মের অকাট্য ভিত্তি.-আছে 
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অধ্বৈতবাদের কাছে। অদ্বৈতবাদদ বিজ্ঞান- 

সন্মত। এ সম্পর্কে তিনি বলছেন £ সর্বত্রই 
বিজ্ঞান ও ধর্মে কি বিরোধ? প্রচলিত 

ধর্মগুলি বহিমুখী ব্যাখ্যায় এতদূর জড়িত যে, 
কুর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতা--এইবপ অনন্ত দেবতার কল্পন। করে, 
আর ভাবে, যাহ! কিছু ঘটিতেছে, সবই একটা] 
ন! একট] দেবতা বা ভূত করিতেছে । ইহার 

মোট কথা এই যে, ধর্ম_কোন কিছু সেই 
বস্তর বাহিরে অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান যত 

পীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, ততই 
উহ! প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা ভূত-প্রেতের 

হাত হইতে নিজের হাতে লইতেছে। যেহেতু 
ধর্মরাজ্যে অদ্বৈতবাদ এই কাজ করিয়াছে, 
সেই হেতু অদ্বৈতবাদই অধিকতর ভাবে 
বেজ্ঞানিক ধর্ম। এই জগদৃত্রঙ্গা্ড বাহিরের 

কোন ঈশ্বরের দ্বারা স্ষ্ট হয় নাই, জগতের 
বহির্টেশে অবস্থিত কোন দৈত্য তাহ সৃষ্টি 

করে নাই। আপনা-আপনি স্ট হইতেছে, 
আপনা-আপনি উহার প্রলয় হইতেছে, উহ! 
এক অনস্ত সত্তা ব্রক্ম। “তত্বমসি শ্বেতকেতো, 
_হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই। ১* 

বিবেকানন্দের দর্শনতত্বে ও সমাজ-বিবর্ত- 

বাদে আমর! দেখেছি ক্রমবিকাশবাদ একটি 

প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে। তবে 

ডারুইন-প্রণীত ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে তার 

কিছু কিছু মতভেদ ছিল। প্রথমতঃ যেহেতু 
ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী শুন্য হ'তে 
কিছু স্ষ্ট হয় না, বীজ হ'তে গাছ, গাছ হ'তে 
বীজ, অব্যক্ত হ'তে ব্যক্ত ও ব্যক্ত হ'তে অব্যক্ত 

-এইন্ধপে বিবর্তন চলে, সেইহেতু ক্রমবিকাশ 
থাকলে ক্রমসঙ্কোচ অবশ্য থাকতে হবে। 
দিতায়তঃ তার মত 450251581০৫ 609 26698৮ 

১২ হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি। -_৫ম খণ্ড। 

সমাজতন্ববাদ ও বিবেকানন্দ ২৭১ 

90৪০৮ ভুল। পতঞ্জলি-বণিত প্রকৃতির 

আপুরণের দ্বারা এক জাতি হ'তে আর. এক 

জাতির উৎপত্তি সংসাধিত হয়। সংগ্রাম ও 

প্রতিদ্বন্িতাই উন্নতির উপায় নয়। ম্বামীজীর 
এ সম্পর্কে মত ; “দকল মানবই পূর্ব হইতেই 
অনস্তশক্কি-সম্পন্ন, কেবল এই সকল বিভিন্ন 

অবস্থা-চক্ররূপ প্রতিবন্ধক বা বাধ। তাহাকে বদ্ধ 

করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলি সরাইয়া! ফেলিলেই 

তাহার সেই অনন্তশক্তি মহাবেগে বাহির 

হইয়া থাকে। ইতরপ্রাণীর ভিতর মহ্গষ্যভাব 
অবরুদ্ধ রহিয়াছে ; যখন স্থযোগ উপস্থিত হয়, 

তখনই সে মহুষ্যপ্ূপে অভিব্যক্ত হয়। আবার 

যখন উপযুক্ত স্বযোগ ও অবসর উপস্থিত হয়, 

তখনই মানবের মধ্যে যে ঈশ্বর বর্তমান, তাহা 

অভিব্যক্ত হয়।*১* আধুনিক বিজ্ঞানীর! 
£4085191007 ( পুর্বাহ্ৃকৃতি ) স্বীকার করেন, 

অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষ 
বা আদিম স্তরের লক্ষণ দেখা যায়। 

বিবেকানন্দ এই পূর্বান্থকৃতির প্রমাণ-সহায়ে 
ক্রমসক্কোচবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। ক্রম- 

সঙ্কোচবাদ তার সমাজ-বিবর্তনবাদে কি স্থান 

অধিকার ক'রে আছে, তা আমরা ইতিপূর্বে 
দেখেছি এবং এও দেখেছি যে, সোরোকিনের 

“060 01 11001080906 0110089+ এই ক্রম- 

সঙ্কোচবাদকেই প্রকারাস্তরে স্বীকৃতি দিচ্ছে । 
রঃ ০ গী ৫ 

স্বামীজী কর্তৃক সমাজতান্তিক আলোচনায় 

বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির ব্যবহার-সম্পর্কে যে- 

আলোচনা আমর! উপরে করলাম, পুনর্বার 
তার অসম্পূর্ণতা স্বীকার করছি। শ্বামীজীর 

এই সকল উপকরণ প্রয়োগ সর্বত্র-তার সমগ্র 

১৩. প্রশ্নোত্রে আলোচনা- হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 

গ্াজুয়্ট্দ্ ফিলজফিক্যাল দোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতার পর 
আলোচন|।--এ ২য় থণ্ড। 
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রচনাবলী হ'তে তা উদ্ধার কর! সহজসাধ্য 

নয়। দ্বিতীয়তঃ পুরাতত্ব, নৃততৃ ইত্যাদি 

বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নই।| আমার 
আলোচনায় তাই তার এ সকল আলোচন1 ও 

প্রয়োগের যাথাথথ্য-বিশ্লেষণ আমি খুব কমই 
করেছি। সে বিচার বিশেষজ্জেরা] করবেন; 

তবে মুক্ত ও ্ বচ্ছ দৃষ্টি চাই; নতুবা বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্তসকলের প্রয়োগ ঘটলেও আলোচন। 

সত্যনিষ্ঠ হয় না।১৪ আমি এখানে যেটুকু 

১৪ ভূপেম্ত্রনাথ দত্ত তার ৯৬৪) ৬1৮০৪101700 

৮719৩ 0801090901560 গ্রন্থে এবিষয়ে তথ্যপূর্ণ 

উদ্বোধন [৬৪তষ বর্ধ-_-€ম সংখ্যা 

আলোচনা করবার প্রয়াস পেয়েছি, তার 

উদ্দেশ্য ছিল শুধু এইটুকু দেখানো! যে, 
বিবেকানন্দের সমাজতান্বিক ধারণাসকল 

বিজ্ঞান-ভিত্তিকঃ প্রচুর উপকরণ তিনি ব্যবহার 

করেছেন, এবং তর্কশাঙ্ত্রের বিধি অন্যায়ী সে 

সকল হ'তে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন। আশা 

করি, আমার সে উদ্দেশ্টুকু সফল হয়েছে 
এই সীমাবদ্ধ আলোচনায়। 

আলোচন। করেছেন; কিন্তু তা একদেশদশী হয়েছে ভর 
পূর্বপৌধিত 11156971051 21805081150এ বিশ্বাসের জন্ত। 

তাতে এই সকল উপকরণ যে উদ্দেগ্ঠে বিবেকানন্দ ব্যবহীব 

করেছেন, সেই সকল উদ্দেশ্ঠের ব্যাখ্যা! বিকৃত হয়েছে। 

তথা গত 

গ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভিখারীর তরে সেজেছ ভিখারী 

'ব্যথিতে লয়েছ বুকে, 
রাজার আসন ত্যজিয়৷ ধূলায় 

বসেছ গো হাসিমুখে । 

স্বখের আশায় অন্ধ_- 
লভিল নয়ন তব জ্ঞানালোকে 

ঘুচিল সকল ছন্দ; 

বুঝিল জীবন কেবলি স্বপন 

নিমগন চির ছুখে। 

প্রভাত হইল নিশি, 

হৃদয়ে হছদয়ে প্রেম-বিনিময়ে 

ভেদাভেদ গেল মিশি ; 

ডুবিয়া মরিল হিংসা-কলহ 
মধুর মিলন-সুখে । 



বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা, 
[ দ্বিতীয় পর্ব--ভারতের ইতিহাস ও ধর্ম] 

অধ্য/পক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন 

(১) 
আশ্র্য স্বাচ্ছন্দে স্বামী বিবেকানন্দের 

ইতিহাঁস-চেতনা সমগ্র বিশ্বের পভ্যতা- 

শোতম্ষিনীর বহুমুখী ধারায় অবগাহন করেছে । 

হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের বিচিত্র ও 

বিপরীত প্রভাবে অন্থরজিত এবং আবর্তিত 

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ স্বামীজীর বৈদগ্ধ্যের 

গভীরে রেখাপাত করেছে। ভারতে ও 

বিদেশে নান। ভাবণের মাঝে তিনি তাই 

পরিবেষণ করেছেন। “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” 

বর্তমান ভারত”) ভারতের এতিহাসিক 

ক্রমবিকাশ? প্রভৃতি নান! রচনার মাধ্যমে এবং 

পত্রাবলীর ভেতর দিয়ে তিনি বিভিন্ন দেশকাল 

সমাজ ও সংস্কতির বৈশিষ্ট্গুলি আমাদের 

চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। 

ইতিহাস-সাগরের বেলাভূমিতে আবহ- 
মান কাল ধরে প্রবাহিত তথ্যের ঢেউ এসে 

নিরন্তর আছড়ে পড়ছে। এ তথ্যের ঢেউয়ে 

দোল খেতে খেতে দিশেহারা হয় ইতিহাস- 
সাগরের সাধারণ যাত্রী, তার খেই যায় 

হারিয়ে। কিন্তু ম্বামীজী খেই হারাননি। 
তার বলিষ্ঠ অধ্যাত্ববাদের ভেল]| ভাসিয়ে দিয়ে? 

অসাধারণ মনীষার দাড়খানি বেয়ে তিনি 

সাগরকুলে এসে পৌছেছেন। তুলনামূলক 
আলোচন1 ও বিশ্লেষণের পথে তার ইতিহাস- 
চেতনাকে পরিচালিত ক'রে স্বামীজী উত্তর- 

কালের ভারতবাসীর জন্য ভারতের ইতিহাসের 

মূলহ্ত্রটি বলিষ্ঠ এতিহরূপে জম! রেখে গেছেন। 
সে হ্থত্রটি ধর্ম । ভারতীয় ধর্ম বা ধর্মাশ্রয়ী 

ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নীলিত ও নিমীলিত 
৬. 

হবার পথে ছিল তার ইতিহাস-চেতনার নিঃশহ্ক 
পরিক্রমা । উদাত্ককঠে তিনি ঘোষণ। 

করেছেন, “অন্তান্ত জাতির পক্ষে ধর্ম সংসারের 

অন্তান্ত কাজের মতো! একটা কাজ-মাত্র। 

রাজনীতি চর্চ1 আছে, সামাজিকতা আছে, ধন 

ও প্রতৃত্বের দ্বারা যা পাওয়া যায়, তা 
আছে.*।.*এখানে- এই ভারতে কিন্ত 

মান্ষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য--( কলঘে- 

বক্তৃতা )।' কুস্তকোণম্-বতৃতায় আরও স্পষ্ট 

ক'রে স্বামীজী জানালেন £ 

'জাতীয় জীবনের মুলভিত্তি ধর্ম হওয়া উচিত. অথবা 

রাজনীতি-_এ-বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাহি না। 

তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হোক বা! মন্দই 

হোৌক-_ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মুলভিত্তি স্থাপিত। 

"ভালই হোক আর মন্দই হোক সহস্র সহম্র বংসর যাবৎ 

ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে। 

***তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া 

লইয়! গিয়া! আবার নৃতনখাতে প্রবাহিত করাইতে ইচ্ছা! কর? 
ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার 

বিশেষত্বশ্চক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া! রাজনীতি বা 

অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মুলভিত্তিরূপে গ্রহণ কর! 

সম্ভব নহে। 

ভারতেতিহাসের মৃলম্থত্রের এই ভাথ্য 
তথাকথিত বিজ্ঞান-সম্মত অর্থনৈতিক বা! 

মার্কসীয় ব্যাখ্যার এত পরিপন্থী যে, অতি 

আধুনিকের চোখে স্বামীজী প্রতিক্রিয়াশীল বা 
£91%81)8ট ব'লে পরিগণিত হবেন। তদুপরি 

তিনি যখন উত্তরকালের ভারতবাসীকে 

স্বোধন ক'রে বললেন, এই ধর্মপথের অহ্ৃসরণ 
করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও 
ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়, তখন তো! 
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অতি আধুনিক এতিহ্সিক গবেষক জুকুঞ্চিত 
ক'রে বলবেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত 
অবৈজ্ঞানিক, এ পথনির্দেশ অত্যন্ত সনাতনী ও 

প্রগতি-বিরোধী। তিনি আরও মন্তব্য করবেন £ 

যুগে যুগে ইতিহালের গতি ও প্রকৃতি 
নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মাহ্থষের ধর্মবুদ্ধি দিয়ে নয়, 
তার জৈবিক সত্বা, দৈহিক প্রয়োজন এবং 
অর্থনৈতিক বাস্তবতার খুঁটিনাটি দ্বার! 
সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে সংখ্যাতীত সংঘর্ষ ও 

রেষারেষির পশ্চাতে যে কাহিনী, তা উচ্ছাসে 
বা ভাববিলাসে গঠিত নয়, নিছক বাস্তব 
রূঢতায় ত1 বিন্যস্ত । মাহ্ষের ইতিহাস তার 

অর্থনৈতিক জীবনধারার আধার ও আধেয় 

ছুইই। যে ধর্মের দোহাই দিয়ে অতীতে ও 

মধ্যযুগে বলদর্পা নায়কগণ ইতিহাসের গতি- 
নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হয়েছেন, সেটা একটা আড়াল 

বা অজুহাত-মাত্র, অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির 
একটা সোপান-মাত্র । ভারতেতিহাস এ 

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বাইরে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 

গড়া কোন কাহিনী নয়, ত1 যতই কেন না 

জাহির করা হোক বাউময় উচ্ছাসে | 

এ সমালোচনাকে সঙ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেও 

বলব যে, এও এক রকম গৌড়ামি বা 

একদেশদণিতা। ইতিহাস-নিয়ন্ত্রণে ও তার 
বিরর্তনে অর্থনীতির স্থান নিশ্য় আছে, 

আজকের জড়বাদী জটিল ধনতান্ত্িক পৃথিবীতে 

তা হয়তো! আরও প্রাধান্ত পেয়েছে। কিন্ত 

ইতিহাস কি শুধু একট। নীতি বাঁ মতবাদের 
বিস্তার বা বিষ্তাস-মাত্র? মানুষ কি শুধু 

বিশেষ কোন মতবাদের ছৃষ্টান্তত্বক্ূপ ? যুগে 
যুগে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ যাঁ ভেবেছে এবং 

করেছে, তাকে একট! ষ্াচে ঢালাই ক'রে 
কোন সিদ্ধান্তে হয়তে! পৌছতে পারি, তাকেই 

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তরূপে জাহিরও করতে পারি 

উদ্বোধন [ ৬&তম বর্ষ--&ম সংখ্যা 

এই ব'লে যে, ছু'য়ে ছু'য়ে সর্বদা চার হ্য়। 

কিন্ত এ-পথে শুধু যদি ইতিহাসের গবেষণ। 
চলে, তবে ভয় হয়, গোড়ায় গলদ থেকে যাবে। 

ইতিহাস তো] মাহৃষেরই ইতিহাস, যে মানুষের 
জীবনযাত্রায় দেশ-কাল-পাক্জভেদে €ৈচিত্র্যের 

অস্ত নেই, বিভেদের সীমা নেই। জড়- 
বিজ্ঞানের লেবরেটরিতে আর জলজ্যান্ত 

মাহৃষের লেবরেটর্িতে গবেষণ1 একই পদ্ধতিতে 

চলতে পারে না। এক অবস্থায় সকল দেশের 

মাহ্ৃষ যুগে যুগে একই রকম ব্যবহার করেনি, 
করবেও না, ইতিহাসের গতি মুলার অমোথ 

নিয়মে নির্ধারিত হয় না। এ-কথাটা মনে 

রাখলে আমাদের বুঝতে অস্থবিধে হবে না 

যে, স্বামীজীর বাণী ও রচনায় ভারতেতিহাসের 

স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যে-ভাবে বণিত হয়েছে, তা 
সম্পূর্ণাঙ্গ না হ'তে পারে, কিন্ত অনৈতিহাসিক 
বা! অবৈজ্ঞানিক মোটেই নয়, যে এঁতিহের 

উত্তরাধিকার সেখানে ধ্বনিত হয়েছে, তা 

বাজ্ময় উচ্ছাসমাত্র নয়, সাবধানে সশ্রদ্ধচিত্তে 

বিচার ও বিশ্রেষণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য | 

মানুষ তো শুধু অর্থশীতির ছকে বাধ। 

বিশিষ্ট জীব নয়। জীবনের অন্তান্ত বছ দিক 

তার আছে, সেখানেও তাকে খুঁজতে হবে। 

প্রাকৃতিক পরিবেশ, এতিহের গ্োতনা এবং 

ধর্মের প্রেরণ! যুগে যুগে ইতিহাসের পটভূমি 
হয়ে রয়েছে । বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এই 
কারণেই বিভিন্নত। দেখ! দেয়। স্বামীজী 
বলেছেন ঃ 

“প্রত্যেক জাতির একট] জাতীয় উদ্দেগ্ক আছে। 

প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহীপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রতোক 

জীতির সামাজিক রীতিনীতি নেই উদ্দেষ্ঠটি সফল করার 

উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে ।"**তিনটি বর্তমান জাতির তুলনা 

কর, যাদের ইতিহাস তৌমর! অল্পবিস্তর জান--ফরাসী ইংরেগ 
ও হিন্দু। রাজনৈতিক ম্বাধীনত| ফরাসী জাতির চরিত্রের 

মেরদও। প্রজার সব অত্যাচার অবাধে সয়। করভারে 
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পিষে দাও, কথ! নেই; দেশশ্ুদ্ধকে টেনে দেপাই কর, 

আপত্তি নেই; কিন্তু যেই নে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ 

দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবং প্রতিঘাত করবে। 

কেউ কারু উপর চেপে বসে ইকুম চালাতে পাবে না--এইটিই 

ফরাসী চরিত্রের মূলমন্ত্র ।*"'ইংরেজ চরিত্রে ব্যবসাবৃদ্ধি, আদান- 

প্রদান প্রধান। যথাভাগ, স্তায়বিভাগ--ইংরেজের আদল 

কথা । রাজা, কুলীন জাতি_অধিকার ইংরেজ ঘাড় হেট 

কারে স্বীকার করে; কেবল ধদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার 

করতে হয় তো তার হিনাব চাইবে। রাজা আছে বেশ 

কথা-মাস্ত করি, কিন্ত টাকাটি যদদি তুমি চাও তো তার 

কার্ধ-কারণ হিসাবপত্রে আমি ছু-কথা বণবো। বুঝবো, তবে 

দেবো । বজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে 

মহ।বিপ্লৰ উপস্থিত করালেন; রাজ।কে মেরে ফেললে ।- হিন্দু 

বলছেন কি যে রাজনৈতিক সামজিক ্ব।ধীনতা বেশ কথ; 

কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমাথিক স্বাধীনতা 'মুক্তি' । 

.-.ইখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ, তাছাড়া যা 

কর, চুপ ক'রে আছি। লাথি মারো, “কালো” বলো, সর্বন্ 

কেড়ে লও-বড় এসে যাচ্ছে না, কিন্তু ওই দৌরট। ছেড়ে 

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ) 

বঙমান আযেরিক (যুক্তরাষ্ট্র) বিস্ময়কর 

কারিগরী প্রতিভা, অসামান্ত আথিক সমৃদ্ধি 
এবং সমগ্র পৃথিবীর বুকে উত্তমর্ণের ভূমিকা 
শিকলে (পুঁজিবাদী) গণতন্ত্রের কেতন উড্ডীন 
বাখবার যে বলিষ্ঠ প্রয়াস ক'রে চলেছে, তা' 

স্বামীজী দেখে যাননি | তখন যুক্তরাষ্ “মন্রে।' 

পতির বা শুধু ছুই আমেরিকার স্বখদ্ুঃখের 

বডাজালে আবদ্ধ। বাইরের জগৎ-সখন্ধে 

মে ছিল নীরব ৰা নিরপেক্ষ। তবুও 

আমেরিকার জীবন-পর্যালোচনায় স্বামীজী 

শান ভাবে এ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। 

সাম্যবাদী রাশিয়ার আশ্চর্য প্রতিভা, যা 

বঙমান পৃথিবীর একাধারে গর্ব ও ভীতি, তার 

বিন্দুমাত্র উন্মেষ উনবিংশ শতাবীর শেষ 

ভাগে হয়নি। রাশিয়া তখন জার-কবলিত 

রাজতন্ত্রের ভালমন্দ-মিশ্রণে শাসিত । অভিনৰ 

ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদী সন্গ্যাসী বিবেকানগ 

রাখো।” 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। ৭৫ 

প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়ার এ অপূর্ব সম্ভাবনার 

কথা কোথাও বলেননি, খতদূর জানি। 

তা বলার স্বযোগও তাঁর ছিল না। আমর! 

আরও জানি, স্বামীজীর ইতিহাস-অহ্বশীলন 

মুখ্যভাবে নয়, প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে গুরু 

শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ ও নির্দিষ্ট ব্রত-পালনের 
মহান পথে। আনব্ডি টয়েনবি. বা উইল 
ডুরাণ্টের পূর্বক্থরী তিনি নন, যদিও ইতিহাস 
পাঠ ও পর্যালোচন! তার অত্যন্ত প্রিয়বস্ত 

ছিল এবং এ-বিষয়ে তার প্রতিভা ছিল 

অসামান্ত। সময়ের দিক দিয়ে তার জীবনের 

সংক্ষিপ্ত পরিধিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণে রাখতে 

হবে। আরও মনে রাখা দরকার, তার 

ইতিহাস-চেতনায় ভারতই মুখ্য কথা, 
তৎকালীন ছুই শক্তিধর পাশ্চাত্য জাতি-_ 

ইংলগ্ড ও ফ্রান্স উপমেয়রূপে সে-চেতনায় 
প্রতিফলিত হয়েছে। 

ফ্রান্স ও ইংলগু সম্বন্ধে দু-একটি তথ্যের 

ইঙ্জিত দিয়ে তিনি যে-ছুটি তত্বের অবতাবণ। 

করেছেন, তা আশ্চর্যভাৰে ইতিহাস-সম্মত। 

এর সমর্থনে বহু ঘটনার উল্লেখ করা যায় উভয় 

দেশের ইতিহাস থেকে । ইংলগ্ডে সগ্ুদশ 

শতাব্দীর গৃহযুদ্ধ এবং স্টুয়ার্ট রাজ! প্রথম 

চার্লসের শিরশ্ছেদ (ক্রমওয়েলের প্রাধান্ত- 

কালে ) ইংবেজের ব্যবনাবুদ্ধি-চরিত্রের বিশিষ্ট 
প্রকাশরূপে স্বামীজী দেখেছেন। গৃহযুদ্ধের 

প্রাক্কালে প্রধানতঃ কর দেওয়া বিষয়েই 

পার্লামেণ্ট বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছিল, 

বলেছিল রাজা যা খুশিমত চাইবেন, প্রজা তা! 
দিতে বাধ্য নয়ঃ প্রজার উপর কর ধার্য করবেন 

রাজা জাতির প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের 

সম্মতি নিয়ে। 

আর ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য যে 

ধর্ম, তা তিনি তার বাণী ও রচনার সর্বত্র 
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ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে, বিস্তাস ক'রে 

বলেছেন । মাদ্রাজে প্রদত্ত “ভারতের ভবিষ্যৎ" 

বক্তৃতায় এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন 

যে, যদি ভারত তার ধর্মরূপ জাতীয় ভিত্তিকে 
ত্যাগ ক'রে পরাহৃকরণে অন্ত কোন আদর্শ ও 

লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে যায়ঃ তবে সে “চুর্ণবিচুর্ণ' 

হয়ে যাবে। 

“তোমরা যে শত শত শতীব্দীর অত্যাচার সহা করিয়া 

এখনও অক্ষতভাবে ঈঁ।ড়াইয়৷ আছ, তাহার কারণ তোমর! সযত্বে 

এই ধর্ম রক্ষা করিয়াছ, উহার জন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ।' 

আমাদের একট1 বদ্ধমূল ধারণা আছে £ 

আমরা মনে করি, ধর্ম ধর্ম করেই এ দেশট! 

উচ্ছন্নে গেছে। স্বামীজী যে পারমাথিক 
স্বাধীনতা! ব! মুক্তির কথা বলছেন, তা এখন 

শিকেয় তুলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। 

পশ্চিমের জড়বাদের ধারায় দেশটাকে ঢেলে 

সাজা আজ সবচেয়ে বড় জাতীয় কর্তব্য। 

জগৎকে অবহেলা ক'রে পরমার্থকে সেবা! করতে 

গিয়ে ভারত 'ইতো নষ্ট স্ততো জষ্টঃ হয়েছে। 

অপরে ভোগ করেছে এ-জাতির অপরিষেয় 

এঁহিক এশ্র্য; আর আমরা তথাকথিত ধর্মকে 

আকড়ে ধরে, ভগবানের দোহাই দিয়ে শুধু 

দিন-যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের প্লাপি' বহন 

ক'রে চলেছি। আজ আমরা ইংরেজ-কবলমুক্ত 
স্বাধীন রাষ্ত্রের নাগরিক, আমাদের সংবিধান 

অনুসারে আমাদের শাসনবিধি ধর্মনিরপেক্ষ 

গণতন্ত্র (990018 0927001%6য )|। অতীতের 

ভুলের আর আমরা পুনরাবৃত্তি ক'রব না। 

ধর্মকে আর প্রাধান্ত দিয়ে ভারতের পতন ডেকে 

আনব না। ধর্ম যদি রাখতে হয়; তবে থাক 

সে আরও অনেক জিনিসের মতো ব্যক্তিগত 

সম্পত্তি হয়ে যেমন আছে পশ্চিমে । 

এই ভারতের নৃতন মূল্যবোধ, এর সমর্থনে 
ছুটো| কথ! না বললে আধুনিক বা প্রগতিশীল 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 

হওয়া যায় না। প্রাচীন ও মধ্য যুগের 

ইতিহাসে যে-ধর্ম হিন্দুর জাতীয় ও সামাজিক 
জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, বার বার 

ভারতের পতনকে করেছে অনিবার্ষ, তাকে 

নিয়ে আর বাড়াবাড়ি কর! কেন? স্বামীজী 

সন্ন্যাশী যান্থব, ধর্মের কথা বলবেনই তো। 
তার জন্মের এই শতবাধিক উৎসব-কালে 

তাকে সভাসমিতি ক'রে শ্রদ্ধা জানালেই তার 

কাছে আমাদের খণ-ম্বীকার কর] হ'ল। 

তবুও একটা “কিস্ত' থেকে যায় আমাদের 
অস্তরের অন্তস্তলে, যতই বাইরে আধুনিকতার 
বড়াই করি না কেন, যতই ধর্মকে এড়াতে 

যাই না কেন। এটা আমাদের স্থক্ম হিন্দু 

10960০৮ ( অবচেতনে সুম্মা অস্ৃভূতি ), যাকে 

আঞজজ শত যুক্তি দিয়ে আমর! চেপে দিতে 

প্রয়াস করছি। আজ আমর] একটি কথাই 
বুঝতে চেষ্টা করছি যে, “বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম- 

কল্যাণের মোহে পড়িয়া আমর1 যেন আর 

ইহলোকের সর্বনাশ না করি! স্বামী 
আধুনিক ভারতীয় মনের এই অপূর্ব বিশ্লেষণ 

করেছেন। একদা! উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় পশ্চিমের জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে লাভ ক'রে 

এই $096006কে অস্বীকার করতে গিয়েছিল । 

বর্তমানে স্বাধীন ভারতে এই প্রবণত। 

আপাতদৃষ্টিতে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে । 
নৃতন ক'রে পশ্চিমের জড়বাদ আবার আমাদের 
ধর্মভাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, আজ আমরা 

আবার খানিকট1] আত্মবিস্বত হয়ে পড়েছি । 

এই দৌটানার অবস্থাট! স্বামীজী নিজেই 
বর্তমান ভারতে, “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ' 

অনুচ্ছেদে অপূর্বভাবে বর্ণনা! করেছেন £ 
“সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত 

ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীন| বিদুষী 
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নারীকুল, নৃতন ভাব, নৃতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার 

উদয় করিতেছে । আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য 

অন্তহিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, 
তপোবন-জটাবন্ধল, কাষায়-কৌগীন, সমাধি- 
আত্মাহ্সন্ধান উপস্থিত হইতেছে । একদিকে 

পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর ম্বাধীনতা, 

অপরদিকে আর্য সমাজের কঠোর আত্ম- 

বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে 

আন্দোলিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রত। কি ?' 

(২) 

স্বামীজীর মতকে গ্রহণ বা বর্জন করতে 

হ'লে আমাদের আগে বোঝ! দরকার স্বামীজী 

হিন্দুর ধর্ম কাকে বলছেন এবং আমাদের 

প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তাঁর মিল বা অমিল 

কতখানি । বোঝ! দরকার যে-ধর্ম ভারতের 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছে, তা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত কিন! 

আর যে-ধর্ম হিন্দুর পতন ডেকে এনেছে, তা 

ধর্ম না ধর্মহীনতা 

তারও আগে “হিন্দু-শব্দটিব তাৎপর্য 

বুঝতে হবে। স্বামীজী £হিন্দু' শব্দটির এঁতি- 
হাপিক বিবর্তন সম্বন্ধে যথেষ্ঠ সচেতন ছিলেন, 

একাধিক স্থানে তার অবতারণ] করেছেন। 

'পরিব্র।জক' গ্রন্থে তিনি বলছেন £ 

“বেদে সিদ্ধুনদের 'সিদ্ধু' ন্দু' ছুই নামই পাওয়া যায়। 

রানীর (পারশ্যবাসী ) তাকে “হিন্দু শ্রীকয়া 'ইওুস্* ক'রে 

তুনলে। তাই থেকে ইতিয়া, ইঙ্ডয়ান। মুগলমানি ধর্মের 

শছুদয়ে “হিন্দু দাড়ালো-কল! (খারাপ) যেমন এখন 

'নেটভ' ৮ 

জাফনা-বক্তৃতায় (ভারতে বিবেকানন্দ ) 

তিনি একই কথা আরও খুলে বলছেন। যে 
হিন্দু নামে পরিচয় দেওয়া! এখন আমাদের 
প্রথা হইয়া. দাড়াইয়াছে, এখন কিন্ত তাহার 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন' ২৭৭ 

আর কোন সার্থকতা নাই। কারণ এ শব্দের 

অর্থ "যাহার! সিন্ধুনদের পারে বাস করিত।, 

প্রাচীন পারসীদের বিকৃত উচ্চারণে “সিন্ধু'"শব্দই 

“£হিন্দু'ব্ূপে পরিণত হয়। তাহার] সিন্ধুনদের 

অপর তীরবাসী সকলকেই হিন্দু বলিতেন। 

এইরূপে হিন্টু-শব্দ আমাদের নিকট 
আসিয়াছে। মুসলমান শাসনকাল হইতে 
আমরা এ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে 

আরম্ত করিয়াছি।'**বর্তমান কালে সিদ্ধুনদের 

এই দিকে সকলে আর ধাচীনকালের মতো! 

এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং এ শন্দে আজ 

আর খাঁটি হিন্দু বুঝায় না, উহাতে মুসলমান 
খৃষ্টান জৈন এবং ভারতের অন্তান্ত অধিবাসী- 

গণকেও বুঝাইয়া থাকে । 
সুতরাং হিন্দু ধর্মবাচক শব্দ নয়, জাতিবাচক 

শব্দ, ভারতীয় মাত্রেই আজ হিন্দুঃ তার ধর্মমত 

যাই হোক না কেন। হিন্দুধর্ম মানে 
ভারতীয়ের ধর্ম, কোন বিশেষ ধর্মমত নয়। 

এবং যাকে আমর! প্রচলিত কথায় হিন্দুধর্ম 

বলি, তা কোন বিশেষ দেবতা ব৷ দেবতাকুলের 

পৃজায় পর্যবসিত নয়, কোন বিশেষ অবতারের 
প্রেরণায় বা শিক্ষায় ও প্রচারে তা প্রতিষ্ঠিত 

হয়নি। তাই একে বলা হয় “সনাতন ধর্ম । 

স্বামীজী কোথাও কোন বিশেষ ধর্মকে হিন্দুধর্ম 

বলেননি । যদিও স্বভাবতই একদ]1 প্রাচীন 

ভারতে আর্য খবিদের সাধনা, প্রজ্ঞা ও দার্শনিক 

বিস্ভাস দ্বারা মানুষের যে-ধর্ম বিকশিত হয়েছিল 

এবং আর্য সমাজকে বিধৃত করেছিল, তাই এই 

ভারতীয় ধর্মের ভিত্বি-স্বরূপ। যুগে যুগে এই 
উদ্দার অসাম্প্রদায়িক মানবধর্মে গলদ ঢুকেছে, 

সম্প্রদায় এবং সঙ্কীর্ণতা মাথ| তুলেছে ? বাইরের 
আচার-অন্ুষ্ঠান যখনই ধর্মের ক্ঠরোধ করেছে, 
তখনই এসেছেন অবতার বা সংস্কারক 

মহাপুরুষ । এসেছেন বুদ্ধ, বর্ধমান মহাবীর, 



২৭৮ 

শঙ্করাচার্ধ, রামানুজ, রামানন্দ, নানক, চৈতন্ত 

ও রামকৃষ্খ সনাতন ধর্মকে উদ্ধার করতে, 

যুগোপযোগী পটভূমিকায় ওদার্যষের ও 

বলিষ্তার উপাদানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে । 
বহিরাগত বিজয়ী জাতিসমূহকে সম্পূর্ণ 
ভারতীয় ক'রে তোলবার প্রয়াসে কত নীরব 

অথচ বলিষ্ঠ কর্মমাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন যুগে 
যুগে ভারতের নাম জানা ও অজানা কত 

সাধু ও সন্ত, কত ব্রাঙ্ষণ ও ক্ষত্রিয়। 
সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ও অন্ধ গৌড়ামি দ্বারা 

সষ্ট বন্ধ জলাশয়ের মধ্যে যখন জাতি হাবুডুবু 

খেয়েছে, ভুলে গেছে দিতে ও নিতে, তখনই 

এসেছে ধর্মহীনতা, এসেছে ভারতের পতন । 

স্বামীজী ভারতের এই ধর্মকেই বলেছেন, 
£]11)9 8099৮ 00109) 17000119961106 165911 ৪ 
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এর 

কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক 

প্রগতি গৌণ হয়ে দীভায়। যুগে যুগে তাই 
ভারতাত্বার প্রশ্ন জেগেছে-খুক্তি কোন্ পথে? 

ভারত-সস্তানের কর্মধারায় জ্ঞাতসারে বা 

অজ্ঞাতসারে এই প্রশ্নই যুগে যুগে উত্তরের 
আশায় আবতিত হয়েছে; এবং স্বামীজীর 

মতে যুক্তিবাদী আধুশিক যুগও ভারতের এই 
শাশ্বত আকুলি-বিকুলিকে দূরে ঠেলে রাখেনি, 
রাখতে পারে না। 

গুরুদত্ব সাধনার ধারায় সিদ্ধিলাভ ক'রে 

বিদগ্ধচিত্ব বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতায় 

ধর্মের মর্মবাণী আবিষ্কার করেছেন বেদাস্তদর্শনে, 

যার মূর্তবিগ্রহ দর্শন করেছেন “যত মত তত 

পথে'র ধবি গরু রামকৃষ্ের মধ্যে, দিগ দিগন্তে 

ছুটে বেড়িয়েছেন বেদাস্তনির্দোষে অভিনব 

বিশ্বশাস্তির সনন্দ প্রচার করতে । বিখ্যাত 

“চিকাগো-বক্তৃতা'য় তিনি বললেন : 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ-€ম সংখ্য। 

ষেশ্ধর্ম জগৎকে পরধর্মের প্রাতি ওঁদার্য ও 

সর্ববিধ ধর্মমতকে ম্বীকৃতি দান করিতে 

শিখাইয়াছে, আমি সেই ধর্মতুক্ত বলিয়া 

নিজেকে গৌরবাম্বিত যনে করি। আমর] যে 
(শুধু) অন্ত ধর্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখি- 
তাহা নহে, সকল ধর্মমতকে আমর অত্য 

বলিয়। বিশ্বাস করি ।, 

'কলগ্ো-বক্তৃতা"য় স্বামীজী আরও অনেক 
কথ! বলেছেন হিন্দু বা ভারতীয় ধর্মসন্বন্বে। 

একদ প্রাচীন কালে বেবিলনীয়, ইহুদি, গ্রীক 

ও রোমক প্রভৃতি বহু দেবদেবী-বিশ্বাসী জাতি- 

সমূহের মতো ভারতীয়দেরও বহু প্রতিদ্ন্দী 

দেবদেবী ছিল, ওদের মতো] ভারতীয় দেব- 

দেবীরাও যুদ্ধের দ্বারা শ্রে্ঠত1 ও নিকষ্তা 
স্থির করতেন। 

“কিন্ত ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্য- 

ক্রমে এই অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে 
“এএকং সদ্বিপ্র! বুধ! বদস্তি'-_-একমাত্র সৎবূপই 

আছেন, জ্ঞানী ঝষিগণ তাহাকে নানাপ্রকারে 

বর্ণনা করিয়া থাকেন_এই মহাবাণী উত্থিত 
হইয়াছিল ।""" মাম বিভিন্ন, কিন্ত বস্ত এক |. 
সমগ্র ভারতের বিস্তারিত ইতিহাস ওজঙ্ব! 

ভাষায় সেই এক মুলতত্বের পুনরুক্তিমাত্র। 

'-'এইপ্ধূপে এই ভারতভুমি পরধর্ম-সহিষ্ণতার 
এক অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। 
এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন 

মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে, সকল সম্প্রদায়কে 

সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ 

করিয়াছি |” 

ক্বামীজীর বাণী ও রচন। থেকে আরও বনু 

উদ্ধৃতি দ্বারা ভারতীয় ব৷ হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য 

বর্ণনা কর যায়। কালক্রমে খীখ্ধুৃষ্ক এবং 

মহম্মদ-প্রচারিত ধর্ম ভারতের এই ধর্মে মহান্ 

স্বীকৃতি ও লমশ্রপ্ধী লাভ করেছে; অপর দিকে 
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ষ্ট) ইসলাম বাঁ বৌদ্ধ ধর্মে কিন্ত অপর কোন 
ধর্মমত স্বীকৃতি লাভ করে ন1। 

বিশ্বের এই তিনটি প্রধান ধর্মমত যার যার 

11001196 বা মহাপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 

তার! যথাক্রমে যীত্ুধুষ্ট, মহম্মদ ও বুদ্ধ। কিন্ত 

সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে €কান 

একজন বিশেষ মহাপুরুষের নাম কর! যায় না। 

ৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ (অবশ্য ভারতের 
বাইরে ) যার যার পরিত্রাতাকে বা পয়গন্বরকে 

কেন্দ্র করেই ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। পর 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। ২৭৯ 

ধর্মমতের স্বীকৃতি স্বভাবতই ওদের কারও নেই। 

কিন্ত ভারতীয় হিন্দু সকল ধর্মমতকে? সকল 

মহাপুরুষকেই সমশ্রদ্ধ! জ্ঞাপন করতে পারে । 
এই হিন্দুধর্মকেই ভারতেতিহাসের নিয়ন্ত! 

ও প্রাণম্পঙ্গন-রূপে স্বামীজী গ্রহণ করেছেন । 

ওঁদার্য ও বলিষ্ঠতা_এই ছুটি স্তভের উপর 

ধৈর্য ও সহিষুলতার বাধনে যে মহাসেতু নিগিত, 
সে সেতুপথ বেয়েই চলেছে যুগে যুগে ভারতের 

ধর্মজীবন ও জাতীয় সমৃদ্ধির শোভাযাত্র। | 

(ক্রমশঃ ) 

সংযোজনী টীক? ৪ চৈত্র (১৩৬৯) মাসের উদ্বোধনে বিবেকানন্দের তিহীদ-চেশনা প্রথম পৰ্ক 

প্রবন্ধে একটি ভুল তারিখ আছে। রবীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রকাশিত হয় বাংল! ১৩০৯ সালে, 

ইংরেজী ১৯০৯ খুঃ নয়। এবং আর একটি অবিম্মরণীয় প্রবন্ধ “ভারতবর্ষে ( ভারতবর্ষের" নয় ) ইতিহাসের ধারা” 'প্রবাসী- 

প্তিকা য় প্রণম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে। তথ্যের তিহাসিকত্বে, ত্বের গভীরতায় এবং দৃষ্টির শ্চ্ছতায় এ-দু'টি প্রবন্ধ 

স্বামীজীর "17180011081 15৮91001010 0£ 10018 প্রবঙ্ধটির সমপ্যায়এুক্ত | তারিখের হিসাবে শ্বামীজীর রচন।টি 
অপেক্ষাকৃত পুরাতন । এ ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে ব্মান প্রবস্বা-লেখকের উক্ত রচনায়। অবশ তারও পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 
ভরতেতিহাসের কয়েকটি ঘটন! প্রধানতঃ গল্পাকারে 'ভারতী' ও 'বালক'-পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। 

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্্নাথের ইতিহীস-বিষয়ক রচনাসমূহ ইতিহাস-নামক গ্রন্থের আকারে প্রকীশিত হায়েছে 

'বখভারতী' কতৃকি। সম্বামীজীর এ-জাতীয় বাণী ও রচনাগুলি সংগৃহীত হয়ে অগোৌণে উদ্বোধন' কতক গ্রন্থাকারে 

প্রকাশিত হবে--এ আশা পোষণ করছি। 

ইতি লেখক 



সমালোচনা 

বিবেকানন্দ ও বাংলা জাহিত্য 

॥ প্রণবরঞ্জন ঘোষ॥। করুণ! প্রকাশনী 

পৃষ্ঠা ১৮৩; মূল্য পাঁচ টাক | 
স্বামীজীর শতবাধিকী উৎসবে আবার 

নতুন ক'রে ভার ধ্যানমৃতি, কর্মমূত্তি ও 
পুরুষকারের পরিচয় পেয়ে বিশ্ববাসী আজ 
সংশয়ব্যাকুল অনীহবাদের পটভূমিকায় 
মাহৃষের ইহ ও অমুত্রের যথাযথ সম্পর্ক বুঝতে 
অগ্রসর হয়েছে । আল্ডুস হাকস্নি যাকে 

€9901018] 1১071109015” বলেছেন, স্বামী 

বিবেকানন্দ সেই নিত্যসত্য বসন্তকে পাথিৰ 
চেতনার সঙ্গে এমনভাবে সমন্বিত করেছেন 

যে? বিশ্বমানবতার ইতিহাসে তার গৃঁঢ় তাৎপর্য 
আগামীকালের পথিকের চিত্তে শাস্তি, 

সাত্বনা, কর্ষোম ও চিত্তযোগের অপূর্ব 

রসায়ন হয়ে বিরাজ করবে । তার জীবন ও 

সাধনার বিষয়ে প্রায় সর্বত্রই নানা আলোচন। 
চলেছে, দেশে-বিদেশে বহু গ্রন্থও রচিত 

হয়েছে। অধ্যাপক আপ্রণবরঞ্জন ঘোষ সম্প্রতি 

স্বামীজীর জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় সম্পর্কে 

গবেষক-স্থলভ তথ্য সরবরাহ ক'রে এবং সেই 
তথ্যকে সাহিত্যের রসে পরিম্নাত ক'রে 

বঙ্ষ্যমাণ “স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংল! সাহিত্য” 

শীর্ষক গ্রন্থে স্বামীজীর সঙ্গে বাংল। সাহিত্যের 

যোগাযোগ নির্ণয় করেছেন। এই গ্রন্থে মোট 

এগারটি অধ্যায়ে বিবেকানন্দের সাহিত্য- 

প্রতিভ! সবিস্তারে আলোচিত হওয়ার ফলে 

ধলা গদ্ঘে স্বামীজীর কৃতিত্ব নির্ণয়ের বিশেষ 

সুযোগ ঘটেছে । লেখক স্বামীজীর গগ্রচনার 

তথ্য- ও তত্বগত বিচার-বিশ্রেষণের পরে তার 

ভাষারীতির বিচিত্র খ্বর্ধ সম্বন্ধে মৌলিক 
আলোচনার অবতারণ। করেছেন। চলতি, 

রীতিকে বিবেকানন্দ যে প্রাণাবেগ দান 

করেছিলেন, সাধুভাষাকেও যে চিস্তাখদ্ধ ক্লাসিক 
রূপ দিয়েছিলেন, তার শিল্পনূপ ও বাকৃরীতির 

প্রয়োগ ও নানা কৌশলগুলি অধ্যাপক ঘোষ 
অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। 

মর্বোপরি বিবেকানন্দ যে 'কবিরমনীধী+, শিল্পী, 

রসত্রষ্ট।-সেই কবিত্বশক্তির আলোচনা -প্রসঙ্গে 
লেখক স্বামীজীর কবিতার গভীর রস ও রহস্য 

ব্যাখ্য1 ক'রে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের নব মুল্য- 

বিনির্ণয়ে সাহিত্য-রমিকের পক্ষ থেকে স্বামীজীর 

স্বৃতির প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন সুষুভাবে। 

বিবেকানন্দের মধ্যে যে একটি রসশিল্সীর 

সৌন্দর্যচেতন অন্তনিহিত ছিল, অধ্যাপক ঘোষ 
সেই জনবিরল প্রদেশে পাঠকের প্রবেশাধিকার 

সহজতর করেছেন, এর জন্য তিনি সংস্কৃতিকামী 

বঙ্গবাণীর কাছ থেকে অকুঠ সাধুবাদ লাভ 
করবেন। তার দৃরপ্রসারী চিন্তা, সক্ষম বিশ্লেষণ- 

নৈপুণ্য--সর্বোপরি . বিবেকানন্দ-সাহিত্যের 
সঙ্গে তার নেঠিক সম্পর্কের দ্বারা বাংল! 

সাহিত্যে বিবেকানন্ব-স্মারকগ্রন্থগুলির মধ্যে 

তার এই গ্রন্থটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে। 

বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসকার ও গবেষকগণ 
এতদ্দিন কেন যে স্বামীজীর সাহিত্য-প্রতিভার 

যথার্থ বিচারবিশ্লেষণ করেননি, তার কারণ 

অজ্ঞাত। যাই হোক অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন 
ঘোষ বাংল! সাহিত্যের একট1 বড় অভাব দুর 

করলেন, তা সানন্দে স্বীকৃতির যোগ্য। বাঙালীর 

মনের মাটি অচর্বরতার অভিশাপে ধুসর না 
হয়ে গেলে এ আলোচন। সেখানে সোনার 

ফসল ফলাবে, এই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস । 

_শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়! 
অধ্যাপক, কলিকাত। বিশ্বাবিগ্ভালয় 



জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ ] 

ভগ্গবগপ্রসঙ্গ £ দ্বিতীয় পর্যায়--ডক্টর 

হরিশ্তন্দ্র সিংহ প্রণীত। শ্রী্ীরামকঞ্জ-মন্দির- 

প্রকাশকমণ্ডলী, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, 

কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। ডিমাই 
অক্টেভো। ১২৮ মূল্য ২২। 

পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বচরাচরে সব কিছুর 
ভিতরে সেই একই ঈশ্বরের সত্তা! প্রচ্ছন্নভাবে 
বিরাজিত--এই মহাসত্যটি যুক্তিতর্কের বিষয় 

নয়, উপলব্ির বস্তু । জীবনে এই সত্য উপলব্ধি 
করিতে পারিলে চিরশাস্তি ও আনন্দের 

অধিকীরী হওয়! যায়। কিন্তু ইহা সাধন- 

সাপেক্ষ । আলোচ্য গ্রন্থখানি এই সাধনার 

পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি 

প্রসঙ্গ ও প্রবন্ধ “উদ্বোধনের' পাঠকবর্গ আগেই 
দখিয়াছেন। পূর্বে অপ্রকাশিত অন্তগুলিতেও 

গগ্ধকার সাধকের মনে সাধারণতঃ যে-সকল 

সংশয় উদ্দিত হয়, তাহ! নিরসন করার 

উপায় সরল ভাষায় সম্সিবেশিত করিয়াছেন । 

£তিতিক্ষ।?। “মন স্থির করার উপায়” 

'সতত যুক্ত থাক? এবং প্রার্থনা” শীর্ষক 

প্রসঙ্গ গুলিতে অধ্যাত্ব-সাধনার নানা অভিনব 

ইঙ্গিত বিদ্ধমান। “মায়ের প্রত্যাদেশ' শীর্ষক 
প্রবন্ধটি সিস্টার নিবেদিতা প্রণীত “11 009 

100৩৮ নামক গ্রন্থখানির একটি অধ্যায়ের 

অন্নবাদ । 

কল্যাণ (হিন্দী) £ ৩৭তম বর্ষের ১ম সংখ্যা 

সংক্ষিপ্ত ব্রক্ষবৈবর্ত-পুরাণাঙ্ক। সম্পাদক-- 
শ্রহঙ্মানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল 

গোস্বামী । গীত! প্রেস, গোরখপুর হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০ ; মূল্য টাকা ৭'&০| 

হিন্দী ভাষায় সনাতন ধর্মপ্রচারে “কল্যাণ' 
পত্রিকার স্থান অতি উচ্চে। কল্যাণের 

পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া 

বিশেষ অঙ্ক প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইতিপূর্বে 

সমালোচনা ২৮১ 

বিষুপুরাণ, ফোগবাশিষ্ঠ, শিবপুরাণ প্রভৃতি 

প্রকাশিত হইয়া বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছে। 

এই বর্ষে সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকাশিত 
হইয়াছে। ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ বৈষকবগণ্র অতি 
প্রিয় গ্রন্থ এবং ভক্তমাত্রেরই আদরণীয়। এই 
পুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোলোক-লীল। ও 
অবতার-বিষয়ে বিশদ বর্ণন1! আছে। 

আলোচ্য বিশেষ অঙ্কটিতে ব্রক্মবৈবর্ত- 
পুরাণের বিষয় সংক্ষেপে উৎকৃষ্ট হিন্দী 
ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১২* খানি 

রেখাচিত্র এবং বহু রঙের ১৭টি চিত্র এই গ্রন্থের 
অলঙ্কার। পূর্ব-পূর্ব বর্ষের সভায় এই বিশেষ 

অঙ্কটিও সুন্দর এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ 

ইহ! গ্রন্থাগারের একটি অলঙ্কার-বিশেষ | 

্রীমস্ভগবদগীতা৷ (মূল ও পদ্যান্থবাদ ) £ 
অন্থবাদক আ্রীকস্তরঠাদ লালওয়ানী; 

প্রকাশক £ প্রজ্ঞানম্', ১২ ভাফ স্ট্রীট, 
কলিকাতা! ৬। পৃষ্ঠ ২৮৮? মূল্য টাকা ১'২৫। 

পকেট সাইজ এই গীতাখানি বহুল-প্রচারিত 
হইবে বলিয়া মনে হয়। প্রতিটি মূল শ্লোকের 

নিচে মুলান্ুগ সরল পদ্যান্বাদ দেওয়া 

হইয়াছে । প্রচ্ছদপটে পার্থসারথির সুন্দর চিত্র 
বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে এবং পুস্তকের 
মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। 

সন্ভবাঁণী (পকেট সংস্করণ )$ ব্রঙ্গচারী 
শিশিরকুমার | “৬কাশীধাম সন্ত আশ্রম হইতে 

প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৯২; মুল্য ৫০ ন'প, | 

আলোচ্য গ্রন্থে গুরুতত্ব, ইন্দ্রিয়, 

প্রার্থনার উপকারিতা, শ্রেষ্ঠ সাধন, আত্ম- 
সমর্পণ প্রভৃতি বিষয়ে সম্তদাস বাবাজীর বাণী 

সঙ্কলিত হুইয়াছে। পুস্তকটি অধ্যাত্ব-পিপান্থু- 
গণের আদরণীয় হইবে। 



২৮২ 

আঁটপুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব ও তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গগণ 
প্রকাশক-_হরেরাম ঘোষ, গ্রাম ও পোঃআটপুর, 

জেল] হুগলি । পৃষ্ঠ ১৭; বিনামূল্যে বিতরিত | 

আটপুর পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রাম প্রীরাম- 

কৃষ্ণের অন্থতম সন্ব্যাী-শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের 

জন্মস্থান । এই গ্রামে শ্রীরামকফ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, 

স্বামীজী ও তাহার গুরুভ্রাতাগণ গিয়াছিলেন। 

স্বামীজী (নরেন্দ্রনাথ) ও তাহার ৮ জন 

গুরুভ্রাতা এই গ্রামে ধুনি জালাইয়! গৃহত্যাগের 
সঙ্কল্প করিয়াছিলেন | স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্থানীয় 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--&*ম সংখ্যা 

শিবমন্দিরে শিবরাত্রিতে শিবপৃজা করাইয্া- 
ছিলেন এবং বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রতিষঠ 
করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্$-ভক্তগণের নিকট 

আঁটপুর তীর্ঘক্ষেত্র। 
আলোচ্য পুস্তিকায় আটপুর গ্রামের নক্সা, 

দ্রষ্টব্য স্থান। শ্রীরামকৃষ্ণের আটপুর 

পরিদর্শনের কথা, আঁটপুরে শ্ী্রীমায়ের 
আগমন, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের ধুনি- 
জালানে, আঁটপুরের আকর্ষণ প্রভৃতি বর্ণিত 
হইয়াছে। পুস্তিকাটিতে ভক্তগণের জ্ঞাতব্য 
অনেক কিছু আছে। |] 

শতবাধিকী উপলক্ষে নুতন প্রকাশন 
স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিয়লিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পাইয়া 

আমরা আনন্দিত হইয়াছি ঃ 

জাগোরে ধীরে (ছায়ানাট্যে স্বামীজী 
ও নবযুগ)£ শ্রীতামসরঞ্রন রায়: পৃষ্ঠা 
২৯; মুল্য ১২। কলিকাত। পুস্তকালয়, ৩ওনং 

শ্যামাচরণ দে ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে 

প্রকাশিত। 

স্বামীজীর বাণী (পকেট সংস্করণ) £ 

মিশন আশ্রম, আসানসোল হইতে 

প্রকাশিত | 

ভারত-আত্মা বিবেকানন্দ (স্বামীজী: 
শতবাণীসহ শতবাধিকী প্রচার-পুস্তক ) 
শ্রীনির্বলকুমার রায় কর্তৃক সঙ্কলিত। পৃষ্ঠ ৮৫; 

সিথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘঃ ৭৬বি, কালীচরণ ঘোষ 
৫৯; মুল্য ৪০ ন, প.। রামকৃষ্ণ রোড, কলিকাতা ০০ হইতে প্রকাশিত। 

পত্রিকা 
মহাজীবন ঃ পৃষ্ঠা ৬৭ স্বামীজী সঙ্ঘম বিবেকানন্দ - জন্ম - শতবাধিকী 

বিবেকানন্দ জন্ম-শতবর্ষ-পৃতি উৎসব উপলক্ষে 
৪, রেলওয়ে প্লট? পাতিপুকুর, কলিকাতা ২৮ 

হইতে প্রকাশিত। 
গ্রদ্ধাগুলি? পৃষ্ঠা ৬৪। স্বামী ৰিবেকা- 

নন্দের শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিবেকানন্দ 
সেন্টিনারি সেলিত্রেশন কমিটি, কলিকাতা৷ ১২ 
হইতে প্রকাশিত 

স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ-জয়ন্তী £ 
&& | আরীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাটানগর 

হইতে প্রকাশিত । 

ক্মরণিক! : পৃষ্ঠা ৩০ | প্রকাশক £ বিবেকানদ 
আযান্থুলেন্স ডিভিসন, সেণ্ট জন আ্যাম্বুলেন্ 

ব্রিগেড ( ইপ্ডিয়া )১ ৪৬।১, রামছ্বলাল সরকার 
স্্রীট, কলিকাতা। ৬ 

স্মরণিকা £ পৃষ্ঠা ৬৩। 'সিঁখি রামকৃষ 
সজ্ব, ৭৬ বি, কাঁলীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা 

৫০ হইতে প্রকাশিত। 



শ্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন নংবাদ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 

রখচিঃ শ্রীরামকর্ষ মিশন আশ্রমে 

নবনিিত মন্দিরে গত ২৫শে ফেব্রআরি 

প্রীবামকৃ্খদেবের ১২৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষে 

পরাতে বিশেষ পৃজা, হোম, গীতা চণ্ডী 

উপনিষৎ-পাঠ ও ভজনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের 

জীবনের ঘটন1 অবলম্বনে লীলাকীর্তন হয়। 

অপরাহে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ 

বাংল, হিন্দী ও ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণের 

জীবন বিভিন্ন দিক হইতে আলোচন1 করেন। 

সভাস্তে ভজন হয়। সহজাধিক নরনারী 

উৎসবে যোগদান করেন । 

ফরিদপুর 8 রামকৃষ্খ মিশন আশ্রমে 

গত ২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃঞ্খ-জন্মোতৎসব 

উপলক্ষে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ 

পূজা, হোম; চত্ীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ভজন 

্রডৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রীন্ুধীররঞ্জন চক্রবর্তী 

শ্লীরামকৃষ্জের জীবন-দর্শন আলোচন করেন । 

ত্বামীজীর শতবাষিকী 

বোন্বাই£ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 

উদ্যোগে গত ১৭ই জাহআরি হইতে চারদিন- 

ব্যাপী স্বামীজীর শতবাধিক উৎমব অনুষ্ঠিত 

হয়। বিশেষ পুজা, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ 

ও ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১৯শে 

জাহগআরি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীমতী 

বিজয়লম্ধ্ী পণ্ডিত উদ্বোধন-্ভাষণে বলেন, 

স্বামীজী দিয়াছেন আধ্যাত্মিক শক্তি? সত্য ও 

প্রেমের মন্ত্র। মৃতপ্রায় ভারতকে তিনি 

জাগাইয়াছেন, তাহার আবির্ভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতি 

পুরর্জীবিত হইয়াছে, সমগ্র জগৎ ভাবতের 

আত্বা ও হিন্দুধর্মকে বুঝিতে পারিয়াছে। 

মহীশৃরের রাজ্যপাল প্রধান অতিথির ভাষণে 
বলেন, স্বামীজী ভারতবাসীকে মন্দ ও অসত্য 

ত্যাগ করিয়। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিতে 

বলিয়াছেন । স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন, 

একমাত্র শক্তির দ্বারাই জীবনে সাফল্য লাভ 
করা যায়। তিনি দেশবাসীকে আত্মশক্কিতে 

শক্তিমান্ হইতে বলিয়াছেন । 

২০শে জান্আরি আশ্রমে এবং শিবাজী 

পার্কে সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীকে' 

এম. মুন্দী এবং শ্রীগোলওযপেলকর সভাপতিত্ব 

করেন। সভা-ছুইটিতে বিপুল লোকসমাগম 

হয়। সমবেত জনতা! মন্তরমুগ্ধের মতে! শ্বামাজীর 

 সত্ন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করেন। 

রেনুনঃ রামকষ্চ মিশন সোসাইটিতে 
গত ১৭ই হইতে ২৫শে জাহুআরি স্বামীজীর 

শতবাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই 
জাহ্ুআরি প্রাতঃকালে &১** লোকের একটি 
বিরাট শোভাযাব্রা নগর পরিক্রমা করে। 

বিভিন্ন বিছ্ভালয়ের ছাত্রগণের যোগদ্ানে 

শোভাযাত্রাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হুয়। অন্ান্ত 

অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বেদপাঠ, “ধশ্মপদ' হইতে 

পাঠ, পৃজা, হোম+ ম্বামীজীর জীবনী-পাঠ, 
প্রসাদ-বিতরণ। পুজায় প্রায় &০* লোক 

যোগদান করেন। সোসাইটি-হলে আয়োজিত 

ধর্মসভায় বৌদ্ধ সন্ন্যাপীর উপস্থিতি 

গাভী্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। সভায় 

শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের বাণী 

পঠিত হয়। বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের 

বিভিন্ন দ্রিক আলোচন। করিয়। ভাষণ দেন | 

সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনের পর স্বামী 

আত্মস্থানন্দ ব্ৃতা দেন। 

২০০ 



২৮৪ 

১৮ই জাহআরি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। 
অন্ান্থ দিনের ্ঠানের মধ্যে ১৯শে স্বামীজীর 

কের্মযোগ' সন্ধে আলোচন1, ২০শে প্রায় 

লোককে প্রসার্-বিতরণ, ২২শে 

ইংরেজী ও বর্মা ভাষায় স্বামীজীর জীবন ও 
বাণী অবলম্বনে বক্তৃত1 এবং ২৫শে সঙ্গীতানুষ্ঠান 

উল্লেখযোগ্য | 
কাটিহার £ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত 

২৩শে হইতে ৩১শে মার্চ শ্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত 

হয়। প্রাতঃকালে পূজা, হোম, চত্তীপাঠ, 
উপনিবৎপাঠ, প্রভাতফেরি এবং সন্ধ্যায় 

ধর্মঘভ1, সঙ্গীতাহুষ্ঠান, বিগ্ামন্দিরের ছাত্রগণ 

কর্তৃক নাট্যান্থ্ঠান এবং রামায়ণ-গান অসিত 

হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী ধ্যানাত্বানন্দ 

স্বামী পরশিবানন্দ, ডক্টর মিহিরকুমার 

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । স্বামী প্রবণাত্মানন্দ 
আলোকচিত্র সহযোগে ম্বামীজীর জীবন ও 

বাণী আলোচনা করেন। চিত্রের মাধ্যমে 

শ্বামীজীর জীবনালেখ্য-প্রদর্শশী বিশেষ 

চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল । স্থানীয় শিক্ষাব্রতীদের 

লইয়া শিক্ষাবিষয়ে স্বামীজীর নির্দেশ-স্বন্ধে 

সময়োপযোগী আলোচন। হয়। 

গ্বানীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আবৃত্তি, রচন, সঙ্গীত ও 

চিত্রাঙ্কন-প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্বান 

অধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। শেষদিনে 
নারায়ণ-সেবায় আহমানিক ৪,০০০ ব্যক্তি 

প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

টাকীঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত 

১৭ই জান্ৃআরি ম্বামীজীর জন্মতিথি-দ্িবসে এক 

বিরাট প্রভাতফেরি নগর পরিক্রমা করে। 

অপরাহে আয়োর্জিত সভায় স্বামীজীর জীবন 

ও ঘাণী আলোচিত হয়। 

৪১০০০ 

উদ্বোধন [ ৬৫তষ বর্ষ--£ম সংখ্য। 

১২ই হইতে ১৭ই মার্চ স্বামীজীর শতবার্ধিক 
উত্সব ও শরীরামকৃষ্খ-জন্মোৎসব অহ্ঠিত হয়। 
পুজা, হোম, চণ্ডীপাঠঃ ভোগরাগ, প্রসাদ- 
বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল । বিভিন্ন 

দিনের ধর্মসভায় স্বামী জ্ঞানাত্বানন্দ, 
বঙ্গনাথানন্দ, বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রভৃতি সময়োপযোগী 

মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিগ্ালয়ের বাৎসরিক 

পুবস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন 

বসিরহাট মহাকুমাশাসক শ্রীবীরেন্ত্রনারায়ণ 

ভট্টাচার্য । রামকৃঞ্জ মিশন জনশিক্ষা-মন্দির 

কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদশিত হয়। উৎসবে 
সহন্স সহত্র নরনারী যোগদান করেন। 

কার্যবিবরণী 

(১ কলিকাতা স্টডেণ্টস্ হোম & এই 
প্রতিষ্ঠানের (জাহ্বআরি'৬১- মার্চ৬২) বাধিক 

কার্মবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য 

বর্ষের শেষে ৯৩ জন বিদ্ভার্থীর মধ্যে ৬২ জন ফ্রি, 

১৬ জন আংশিক খরচ দিয়। ছাত্রাবাসে ছিল। 

সাহায্য £ কলিকাতা ও ইহার পার্শ্ববর্তী 

অঞ্চলের বিভিন্ন ৪২ জন দরিদ্র ছাত্রকে পরীক্ষা- 

ফি বাবদ সাহায্য কর! হয়। 

গ্রন্থাগার. আশ্রম-লাইব্রেরি 

স্থনির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে ছাত্রের ৮৩৮টি 
পড়িবার জন্য লইয়াছিল এবং পাঠ্য পুস্তক 

হিসাবে তাহাদিগকে ১১৪৬০ খানি গ্রন্থ পড়িতে 

দেওয়া হয়। ৬টি দৈনিক ও ১৮টি সাময়িক 

পত্রিকা নিয়মিত রাখ! হইয়াছে । যাবে 

মাঝে শিক্ষামূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা কর] হয়। 

ভ্রমণ ও পন্মিলন £ বিদ্যার্থীদের মধ্যে 
১৮ জন এই বৎসর দাঞ্জিলিং ভ্রমণের সুযোগ 

লাভ করিয়াছিল। নববর্ষ ও বিজয়া-সম্মিলনে 

আশ্রমের বহু প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করে। 

(২) শিল্পগীঠ £ ১৯৫৮ খুঃ প্রতিষ্ঠিত 

এই লাইসেন্সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং বিদ্ভালরের 

২১৮১৭ 
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ছাত্রসংখ্য। ৫৬৪০১ তন্মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়রিং 

বিভাগে ৩৬০, মেকানিক্যাল ও ইলেকৃট্রক্যাল 
উভয় বিভাগেই ৯০ করিয়া । 

শিল্পপীঠ-লাইব্রেরিতে - ১,৫৩৭ পুস্তক রাখা 
হইয়াছে; ৫&টি দৈনিক ও ১১টি সাময়িক 
পত্রিকা লওয়। হয়। 

কোয়েন্বাতুর £ 

বি্ভালয়ের ১৯৬১-৬২ খুঃ 

প্রকাশিত ইহার কর্মধারা £ 

জীরামকুঞ্জচ মিশন 

কার্যবিবরণীতে 

বহুমুখী উচ্চ বিগ্ভালয় £ বিজ্ঞান, কৃষি ও. 

শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে 

বিদ্ভালয়ে ১৭৬ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ৩৪টি 

বিনা বেতনে ও ৬৪টি আংশিক বেতনে 

পড়িবার স্থযোগ লাভ করে। 

সিনিয়র বেসিক স্কুল ঃ '“কলা-নিলয়ম্' 

নামে পরিচিত-এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী 

সংখ্যা ৬০১ (ছাত্রী ২৩৪)। 
বেসিক ট্রেনিং স্কুল £ প্রথম ও দ্বিতীয় 

বািকশ্রী _- প্রত্যেকটিতে ছাত্রসংখ্যা ৩৯। 
বি. টি. কলেজ £ ৫৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 

৪৬ জন উত্তীর্ণ হয়। অগস্ট মাসের প্রথম দিকে 

১০ দ্দিন শিবির পরিচালন! করা হইয়াছিল। 

পার্বতী উচ্চ বিগ্ভালয়গুলিতে & সপ্তাহ 

যাবৎ শিক্ষাদান-অভ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়। 

১৯৬১ জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন 
কবীর এম. এড ডিগ্রী কোর্স (0. রন, 

[09299 0০90189 ) বিভাগ উদ্বোধন করেন। 

সমাজসেব। (8. 2 0.1, 0.) ও শারীর 

শিক্ষা কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে । 
গ্রামীণ শিক্ষা £ ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল, কৃষি- 

বিদ্ভালয়, মহাবিগ্ভালয়_এই প্রতিষ্ঠানগুলির 
মাধ্যমে গ্রামের ছেলেরা উচ্চশিক্ষা-লাভের 

স্থযোগ পাইতেছে। যহাবি্ভালয়ের ছাত্র- 

সংখ্যা ২১৪। 

শীরামকৃষ যঠ ও যিশন সংবাদ ২৮৫ 

গবেষণা! £ এই বিভাগে বিভিন্ন বিস্তালয়ের 

ছাত্রদের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা নির্ণয় 

এবং শিক্ষাবিষয়ক গবেষণ করা হইয়াছে। 

শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টা : সভাসমিতি, 

পাঠচক্র, গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রদর্শনী, পত্রিকা- 

প্রকাশন দ্বারা কোয়েদ্বাতুর, সালেম ও 

নীলগিরি জেলায় শিক্ষাবিস্তার কর] হয়। 

গ্রন্থাগার £ বিভিন্ন বিষয়ে ২৪১০০০ বই 

রাখা হইয়াছে । ১৭১২৯ বই ছাত্রদিগকে 

পড়িতে দেওয়। হয় । 

গ্রামে চিকিৎসা £ এক্সরে-সমন্বিত একটি 

পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয় আছে। আলোচ্য বর্ষে 
১২,৯১৯ রোগী চিকিৎসিত হয়। 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

নিউইয়র্ক £ রামরৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্্রু। 
কেন্্রাধ্যক্ষ £ স্বামী নিখিলানন্দ; সহকারী £ 

স্বামী বুধানদদ। নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
অবলম্বনে বক্তৃতা! প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং গীতা 

ও উপনিষদের ক্লাস যথারীতি অহ্ৃঠিত হয় । 

সেপ্টে্বর, ৬২ £ প্যানস্তীর্থে যাত্রা; ধর্মবোধ 

কি করিয়া হয়? আত্মসংযমের তিনটি 
প্রণালী ; মনের রহস্পূর্ণ স্বভাব । 

অক্টোবর £ ঈশ্বরই আমাদের চিরকালের যা) 

জীবনের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী; জ্ঞানীর 
আনন্দ; মানুষ £ বাস্তব ও প্রতীয়মান । 

নভেপ্ধর £ এশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান হও; 

যোগ £ ইহার বিপদ ও লাভ) মনঃসংযোগ 
ও ধ্যান ; বাহিরের কর্ম ও মনের শান্তি। 

ডিসেম্বর £ ঈশ্বর, আত্মা এবং বিশ্ব; বিশ্বাসের 
শক্তি) থুই ও বেদাত্ত ; শ্রীশ্রীমা ও তাহার 

উপদেশ; খু ও বর্তমান জগৎ; আধ্যাত্মিক 

উন্নতি । 



বিবিধ সংবাদ 
শ্রীরামকৃষ্খ-জন্মোৎসব 

কুমিল্লা £ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৫শে 
ফেব্রআরি শ্রীরামকৃষ্খ-জন্মোৎ্মব উপলক্ষে 

মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, ষোড়শোপচারে পৃজা, 

প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুঠিত হয়। 

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তার পৌরোহিত্যে অনৃঠিত 
ধর্মসভায় প্রবন্ধপাঠ, ভজন, বাধিক কার্যবিবরণী 
পাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও বাণী 

অবলম্বনে বক্তৃতা হয়। 

বোরাগথীাড়ি (জলপাইগুড়ি) গত 

২৫শে ফেব্রুমারি স্থানীয় বিবেকানশ 

পাঠাগারের উদ্যোগে জ্রীরামকঞ্চ-জন্মোৎসব 

বিশেষ আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, 
ভজন, প্রসাদ-বিতরণ, “ভ্রীশীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'- 

পাঠ, ধর্মসভ1 প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ 

শ্রীরামকুষ্ের জীবন বিভিন্ন দিক হইতে 
আলোচনা কধেন। 

আগড়তল। (ত্রিপুরা) £ শ্রীরামকৃষ্ণ 

আশ্রমে গত ২৫শে ফেব্রুআরি আীরামককষ- 

জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা, 
হোম, ভোগরাগ, চণ্ডীপাঠ হয় এবং ধর্মসভায় 

প্রীরামকৃ্জের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। 

২৬শে ফেব্রুআরি নেফায় নিহত 

জোয়ানদের পরিবারবর্গের (আগড়তলায় 

আগত ) মধ্যে বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়। 
সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় আ্রস্রীমায়ের পুণ্য 

জীবন অবলম্বনে বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। 
২৭শে ফেব্রুআরি 'যুব-জীবন-গঠনে স্বামী 

বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে স্কুল-কলেজের বিদ্ধার্থীদের 

মধ্যে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণ 
ও ম্বামীজী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা! হয়। 

রায়ে চলচ্চিত্র গ্রদশিত হয়। 

শতবাধিকী সংবাদ 
কলিকাতা ঃ গত ৬ই এপ্রিল বিশ্ববি্ালয় 

আইন কলেজের - উদ্ভোগে স্বামীজীর 

শতবাধিকী উপলক্ষে দ্বারভাঙ্গা বিব্ভডিং-এ, 
অনুষ্ঠিত সভার উদ্বোধন -করিয়! মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন £ স্বামীজী 
ছাত্রজীবনে শৃঙ্খল! ও নিয়মাহ্থবর্তিতার উপর 
বিশেষ জোর দিতে বলিয়াছেন, ইহ! জীবনের 
উন্নতির মূলে; ছাত্রদের ইহা! বিশেষভাবে 
স্মরণ রাখিতে হুইবে। স্বামীজীর অসাধারণ 

ব্ক্ষিত্ব, পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতা সমগ্র 

জগদ্বাসীকে মু করিয়াছিল, অগণিত মানবের 
তিনি পূজা পাইতেছেন। স্বামীজীর অগ্নিময়ী 
বাণী শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে ধবনিত- 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ম্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী 

করিয়াছিলেন, ভারত একদিন জগতে 

মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, স্বাধীন 
ভারতে তাহ! সত্য হইয়াছে । বৃথা সময় নষ্ট 

না করিয়া ছাত্রগণকে স্বামীজীর ভাবধারার 
অন্শীলনে সচেষ্ট হইতে হইবে। 

বক্তাদের মধো ছিলেন আইন কলেজের 
অধ্যক্ষ ডর আীপ্রমথনাথ বশ্টযোপাধ্যায় 

( সভাপতি ), বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীবিধৃ- 
ভূষণ যালিক (প্রধান অতিথি ), বিচারপতি 

জীপ্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী 
সন্বদ্ধানন্দ। 

বেলাড়ী (হাওড়া) £ স্থানীয় রামক্ 
আশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্+-জন্মোৎসব 

ও ম্বামীজীর শতবাধষিক উৎসব উপলক্ষে 
উষাকীর্ডন, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভজন, 
প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অন্ুঠিত হয়। ধর্ম- 
সভায় ম্বামী হুশাস্তানন্দ (সভাপতি), শ্রীহর্গাপদ 

তরফদার প্রভৃতি স্বামীজী-সঘন্ধে ভাষণ দেন । 



জ্যোষ্ঠ, ১৩৭* ] 

বাটানগর £ শ্রীরামরু্খ আশ্রমে গত 
১৩ই হইতে ১৭ই মার্চ ম্বামীজীর শতবাধিকী 
উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানহ্চী সহায়ে আনন্দ 

সহকারে উদ্যাপিত হয়। প্রভাতফেরি, পৃজা- 
পাঠ, ধর্মসভা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন, নাট্যাভিনয়, 
ব্যায়াম ভজন, গীতি-আলেখ্য, আবৃত্তি 

প্রতিযোগিত প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

ময়নাপুর (বাঁকুড়া): গত ১৭ই মার্চ 

স্থানীয় বিবেকানন্দ শতবাধিকী অনুষ্ঠান কমিটির 
উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত 'আ্রীরামকৃষ্জ- 

পুঁথি'-রচয়িতা অক্ষয়কুযার পেন মহাশয়ের 
জন্বস্ানে স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব উপলক্ষে ' 

কর্যোদয় হইতে ্ৃর্যাস্ত পর্যস্ত নামযজ্ঞ, পুজা, 
হোম, বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান, গেরিকপতাকা 

উত্তোলন, রামায়ণ-গান প্রভৃতি অন্ুষিত হয়। 
স্বামী গদাধরানন্দ এই উৎসবে প্রধান অতিথি- 

রূপে যোগদান করেন। " বিবেকানন্দ স্মৃতি" 

পাঠাগারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন কর] হয়। 

হাসিমার। (জলপাইগুড়ি )? শ্রীরামকৃষ্ণ 

সাধন-যঠের  প্রচার-বিভাগের উদ্যোগে 

ডুয়াসের চা-বাগানু অঞ্চলে এবং ভূটান-সীমান্ত- 
ধলগ্ন হাসিমারায় গত ৩শে মার্চ হইতে 

১ল| এপ্রিল দিবসত্রয় মহাসমারোহে স্বামীজীর 

শতবাধিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। এই 
উপলক্ষে শ্রীরামকৃ্চদেব, শ্ীক্ীম! ও স্বামীজীর 

সুসজ্জিত প্রতিকৃতি হস্তিপৃষ্ঠে স্বাপনপূর্বক ব্যাণ্- 
বাদ্ধ ও সমবেত সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রা পথ 

পরিক্রম! করে। বিশেষ পৃঁজ1, হোম, নরনারায়ণ- 
সেবা, “রেখা ও লেখায় স্বামীজীঃ প্রদর্শনী, ধর্ম- 
সভা, আবৃত্তি ও প্রবন্-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতা- 

লেখ্য, সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতি অন্থষিত হয়। গ্বামী 
সবুদ্ধাণন্দ, 'যুগাস্তর'-পত্রিকার “ম্বপনবুড়ো' ও 

স্বামী জীবানন্দ এই উৎসবে যোগদান করেন। 

এই অঞ্চলে এই ধরনের অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম । 

বিবিধ সংবাদ ২৮৭ 

পাতিপুকুর (কলিকাতা ২৮) ম্বামীজী 
সজ্ঘবের উদ্যোগে গত ৬ই হইতে ৯ই এপ্রিল, 
স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব বিশেষ আনন্দ 

সহকারে অঙ্থঠিত হয়। প্রথম দিনের ধর্ম- 
সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিবাময়ানন্দ 
এবং প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন শ্রীশৈল 

কুমার মুখোপাধ্যায় । সঙ্ঘ-প্রাঙগণে স্বামীজীর 
একটি আবক্ষ মুত্তির আবরণ উন্মোচন করা 
হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ 

কর্তৃক স্বামীজীর জীবন-সম্পর্কিত প্রদর্শনী 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় 

দিনের অধিবেশনে গভাপতিত্ব করেন স্বামী 

লোকেশ্বরানন্দ। বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট বক্তাগণ 

স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচন! 

করেন। অন্তান্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল ভজন, 

ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ও নাটকাভিনয়। 

বেহাল! (কলিকাত1) £ পর্ণশ্ী রামু 

পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৪ই হইতে ১৯শে 

মার্চ শ্রীরামকৃ্ণ-জম্মোৎসব ও স্বামীজীর শত- 

বাধিক উৎসব পৃঁজাপাঠ, ভজন, শোভাযাত্রা, 
প্রসাদ্বিতরণ, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতির 

মাধ্যমে আনন্দ সহকারে উদযাপিত হয়। বিভিন্ন 

দিনের ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। 

একদিনের সভায় কঠোপনিষদের “যম- 

নচিকেত।'-সংবাদ সংস্কতে ও বাংলায় 

আলোচন!। বিশেষ উপভোগ্য হয়। 

বক্তৃতা-সফর 
স্বামী ঈশানানন্দম গত ফেব্রুআরি মাসে 

বর্ধমান, আসানসোল, বার্মপুর, মাইথন, সিষ্ি 
ও ধানবাদে মোট ১৩টি স্থানে শ্রশ্রীমায়ের 

জীবনকথা আলোচনা করেন। সর্বত্রই 
শ্রোতৃবৃদ্দের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়| 



২৮৮ 

নান! স্থানে বিবেকানন্দ-শতবাষিকী 
নিয়লিখিত স্থানসমূহে ম্বামীজীর শতবাধিক 

উৎসব অন্ুঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা 

আনন্দিত হইয়াছি £ 

পল্লীকল্যাণ গান্ধী আশ্রম, কাঞ্চনতলা, 

ধুলিয়ান, মুশিদাবাদ ; আরীরামক্চ-শিবানন্ব 
আশ্রম, বারামত * বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, 

ব্রাহ্মণপাড়া, মুন্সিরহাট, হাওড় $ শ্রীরামকৃ্চ- 

বিবেকান্শ আশ্রম, প্রীতিনগর, নদীয়।) 

কল্যাচক আআরামকৃষ্জ সেবাসমিতি, হেঁড়্যা, 

মেদিনীপুর; শ্রীরামকৃর্চ সমিতি গোলাঘাট, 

রারাকপুর ; জনতা কলেজ, কালিম্পং, 

দাজিলিং) মেদিনীপুর কলেজ; খিদিরপুর 
স্থুরবিতান; জোড়াবাগান বিবেকানন্দ শত- 

বাধিকী কমিটি, কলিকাতা; গড়িয়া! বিবেক 
ডারতা ; বরিষা বিবেকানন্দ কমিটি ; হোমিও- 
প্যাথিক কলেজ কলিকাতা; খাগড়া; 
মুশিদাবাদ ? কুমারটুলি ইনসিট্যুট, কলিকাতা) 
বিবেকানন্দ আযান্ুলেব্প ডিভিলন, কলিকাতা! ৬; 
ভরীরামকঞ্জ পাঠচক্র, টালিগঞ্জ; রেলওয়ে স্টোর্স, 
খড়গপুর ; কল্যাণসংসদ, উদয়পুর, বেলঘরিয় ; 
কিশোর কল্যাণ পরিষদ, কলিকাত1; 
বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ জয়স্তী কমিটি, শেঠপুকুর, 
বারাসত; রামপুরহাট, বারভূম। পল্লীশ্রঃ 
যাদবপুর, কলিকাতা ৪০$ জাগ্রত বাইপ্ডিং 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ- &ম সংখ্যা 

ধর্ম-অন্থুসারে জনসংখ্যার হিসাব 
গত দশকে আহ্বপাতিক হারে হিন্দুর সংখ্য। 

হাস পাইয়াছে। গত দশ বৎসরে ডারতে 
হিন্দুর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহা 
মুসলমান, খৃষ্টান ও শিখ_-এই তিন প্রধান 
ধমীয় সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির অহপাতে কম। 

জন-গণনার হিসাব হইতে জান যায়, 
১৯৫১ খুঃ এদেশে প্রতি হাজারে হিচ্দু ছিল 
৮৫০ 7 ?৬১ খুঃ হইয়াছে ৮৪০। মুসলমানের 

সংখ্য] প্রতি হাজারে ৯৯ হইতে বাড়িয়। ১০২, 
থুষ্টানের সংখ্যা ২৩ হইতে. ২৪ এবং শিখের 

সংখ্যা ১৭ হইতে ১৮ হইয়াছে। জৈনদের 
ক্ষেত্রে আহ্বপাতিক হারের (প্রতি হাজারে ৫) 

পরিবর্তন হয় নাই। বৌদ্ধদের আহ্পাতিক 
হার '৫১ খুঃ প্রতি হাজারে ১ হইতে বাড়িয়া 

'৬১ খুঃ ৮ হইয়াছে। 
মহারাষ্্রে হিন্দুর 

সর্বাপেক্ষা কমিয়াছে £ 

রাজ্য ১৯৫১ হাজার-কর! '৬১ 

আহনুপাতিক হার 

মহীরাষ্ ৮৯৫ ৮২২ 

কেরল ৬১৬ ৩০৯ 

উত্তরপ্রদেশ ৮৫০ ৮৪৭ 

নাগাভূমি, পঞ্জাব ও গুজরাত--এই তিন 

রাজ্যে হিন্দুর আন্বপাতিক হার বাড়িয়াছে : 

ওয়ার্কস, কলিকাতা ৬) বিবেকানন্দ শতবাধিকী  লাগাতৃমি ৪১ ৯৪ 
উৎসব কমিটি, চিত্তরঞ্জন; বিবেকানন্দ ও ও রি রি 

সের্টিনারি কমিটি, লিলুয়া; রামকৃষ্ণ আশ্রম, 
গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ ; বিবেকানন্দ জন্ম- ১৯৬১ খবঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা: 
শতবাধিকী, গড়ফাহাট, কলিকাতা ৩২) হিন্দ ৩৬১৬১,৬২,৬৯৩ 
বিবেকানন্দ জন্মশতবাধিকী কমিটি, গান-শেল ঠা ঠা 
ফ্যাক্টরি, কাশীপুর) বড়গাছিয়া, হাওড়া; পিং রি 
সুরেন্ত্রনাথ কলেজ, কলিকাতা); নন্দলাল বৌদ্ধ কান্ত 
ইনস্টিটিউসন, চাতবা, শ্রীরামপুর | জৈন ২০,২৭,২৪৬ 

দ্রম-সংশোধন 
গত' চৈত্র সংখ্যার ১২৫ পৃষ্ঠায় ১ম পঙ.ক্তিতে ২৭শে স্থলে ২৮শে পড়িবেন। 



৯, 

8. ৮ 

এ স্ ৫ ডউ আবু 

এ, ০৩৪ ৬১৬ 

্্রীদক্ষিণামৃতি-স্তোত্র 
[ আচার্য শঙ্কর-কৃত সংস্কৃত-স্তোত্রের পণ্যানুবাদ ] 

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য 

দর্পণের প্রতিচ্ছবি নগরার প্রায়, আপন ভিতর হ'তে বিশ্ব সমুদায়, 
মায়াবলে মানসের স্ষ্টি হেরে বাহিরে উদ্ভূত--যেমন নিদ্রায়, 

্রবুদ্ধ হইলে দদ্ধতহীন নিজ আত্ম! সাক্ষী হয় ধীহার অন্তরে, 
নমি এই শ্রীগুরুমূতিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামৃতি মহেষ্বরে | ১ 

বীজের ভিতরে যথ। অঙ্কুর আদিতে এ-জগৎ ছিল নিিশেষ, 
পরে মায়া-স্থষ্ট দেশকালবশে আঁকি তাহ। বৈচিত্র্যে অশেষ, 

মায়াবীর মতো! মহাযোগি-সম যিনি বিস্তারেন নিজ ইচ্ছা ভরে, 
নমি এই শ্রীপুরুমুর্তিতে বিরাজিত শ্রীনদক্ষিণামূর্তি মহেশ্বরে। ২ 

একমাত্র সৎ স্বরূপ ধীর, অলীক কল্পনা হেন প্রতিভাস হয়, 
তত্বমসি' শ্রতিবাক্যে নিজাশ্রিতগণে করান যে সাক্ষাৎ প্রত্যয়) 

উহার প্রত্যক্ষ হলে ফিরিতে ন1 হয় পুনরায় সংসার-সাগরে, 
নমি এই শ্রীগুরমুর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামৃতি মহেশ্বরে। ৩ 

বহুছিন্্র ঘটমাঝে অবস্থিত মহাঁদীপ-প্রীয়, উজ্জল প্রায় 

জ্ঞান বীর চক্ষু-আদি ইন্জিয়ের মুখে স্পন্ঘনেতে সদ বাহিরায়। 

'জানিতেছি' এই বোধ তাহারি, তাহাতে প্রকাশিত বিশ্বচরাচর, 
নমি এই শ্রীগুরুমুর্তিতে বিরাজিত শ্রীনক্ষিণামুর্তি যহেশ্বর। ৪ 

দেহত্প্রাণ-*ইন্দিয়-নিচয় অথব1 চঞ্চল বুদ্ধি যেবা শূন্য জানে- 
সত্ীলোক-বালক যাহে অন্ধজড়প্রায় “আমি আমি' বলে আমজ্ঞানে, 

মায়াশক্তি-বিলাসে কল্পিত এই মহ্ামোহ কৃপা ধার জীবের সংহরে, 
নমি এই শ্রীগুরুমূতিতে বিরাজিত প্রীদক্ষিণামৃতি মহেশ্বরে। ৫ 
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রাছুর কবলে রবি কিংবা শশিপ্রায় মায়ামেঘে যিনি আবরিত, 

ইন্জিয়ের প্রত্যাহারে সুযুপ্ত পুরুষ সত্তামাত্রে হন অবস্থিত, 
জাগরিত হ'লে পুনঃ “নিদ্রাগত ছিম্থ' বলি স্মৃতি ধার প্ফুরে। 

নমি এই শ্রীগুরুমূর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামৃ্তি মহেশ্বরে | ৬ 

বাল্য আদি দশ! আর স্বপ্ন জাগরণ--অবস্থার নান! আবর্তনে 

নিরস্তর অহুস্যত রহি শ্বুর্ত হয়_-“আমি-বোধ মানবের মনে; 
সেই নিজ আত্মা যিনি সেবক সকলে প্রকাশেন জ্ঞানমুদ্রা-করে, 

নমি এই শ্রীগুরুমুর্তিতে বিরাজিত প্রীদক্ষিণামৃর্তি মহেশ্বরে | ৭ 

নিখিল যে হেরে কার্যকারণ-শৃঙ্খলে, শ্বত্ব-স্বামী ভেদের মাঝারে, 

শিষ্য ও আচার্ধরূপে, আর পিতাপুত্র-আদি সম্বন্ধ আকারে, 

এহেন পুরুষ যেবা স্বপ্ন-জাগরণে বদ্ধপ্রায় ভ্রমে যায়াঘোরে, 

নমি এই শ্রীগুরুমূন্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামৃতি মহেশ্বরে। ৮ 

ক্ষিতি.জল-অগ্নি-বাযু-ব্যোম-দিবাকর-নিশাকর-যজমান আর-- 

এই অষ্টমূর্তির আকার চরাচরে প্রকাশিত স্বরূপ ধাহার, 
চিন্তারত চিত্তে বিভু পরাৎপর-ধীহ1 ছাড়া আর কিছু নাহিক অপর. 

নমি এই শ্রীগুরুমুর্তিতে বিরাজিত শ্রীদক্ষিণামূতি মহেশ্বর। ৯ 

এই স্তবে পরিস্ফুট যেহেতু আত্মার সর্বময় স্বরূপ নিয়ত, 

ইহার শ্রবণে অর্থমননে আর ধ্যানে সংকীর্তনে কিংবা অৰিরত, 

সর্বাত্মক ঈশ্বরত্ব পরমবিভূতি সহ অন্তরেতে স্বতঃ উপজয়, 

অষ্টবিধ এশ্বর্য তেমনি অব্যাহত পরিণামে সদা সিদ্ধ হয়। ১০ 

বটতরুমূলে ভূমিতলে বিতরেন অদূরে আসীন যিনি জ্ঞান মুনিগণে, 

ত্রিভুবন গুরু জন্ম-মৃত্যু-ছুঃখহারী প্রণমি দক্ষিণামূর্তি দেবের চরণে । ১১ 

কি বিচিত্র! বটমূলে গুরু-যুব! বৃদ্ধ-শিষ্যচয়, 

মৌন হয় গুরু, উপদেশ নাশে সব শিষ্বের সংশয়। ১২ 

প্রণমি প্রণব-গম্য শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র তত্ব যার, 

স্ববিমল সুপ্রশাস্ত শ্রীদক্ষিণামূরতি তাহার। ১৩ 

সকল বিদ্যার নিধি ভবরোগে বৈছ্ভ জনতার-- 
সর্বলোকগুরু তিনি শ্রীদক্ষিণামূর্তি অবতার । ১৪ 

প্রকাশেন পরবদ্গ যুব! যিনি নীরব ভাষণে 
পরিবৃত সুপ্রাচীন ব্রহ্গনিষ্ঠ অস্তেবাসিগণে, 

করে জ্ঞানমুদ্রা সদানম্দ পুজি আচার্যপ্রবর 

আত্মারাম হান্যমুখ শরীদক্ষিণামুর্তি ভবহর। ১& 
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৪ঠ জুলাই--প্রতি বখসর আসে ও যায়, 
আমর! বিশেষ লক্ষ্য করি না। কিন্ত এ বৎসর 

এই বিশেষ দিনটি আমর] সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ 
করি। বিবেকানন্ব-শতবাধিকী বৎসরে এ 
দিনটির গুরুত্ব আমাদের অন্বধ্যান করিতে 

হইবে। একাধিক কারণে দিনটি ল্মরণীয়। 
প্রথমেই মনে ওঠে ১৯০২ খৃঃ ৪ঠ1 জুলাই-- 

মেযেন এক মধ্যা্থে হূর্যান্তের দিন! সার! 

পৃথিবীর আকাশ জ্ঞানের আলোকে আলোকিত 
করিয়া সহসা যেন ভারত-হূর্য অন্তহিত হইল । 
মেদিনের বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা কোথাও 

লিপিবদ্ধ দেখি না, কিন্ত সহজেই অগ্থমান করা 

যায়। সেদিন বিনামেঘে বজপাত হইয়াছিল; 
তারপর লক্ষ লক্ষ মন হতাশার মেঘে ঢাকিয়! 

গিয়াছিল, আরও অন্বমান কর! যায়-সহঅ 

সহত্র মন গঙ্গার মতোই সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা! 

শুরু করিয়াছিল ! সীম! হইতে অসীমের দিকে, 
বন্ধন হইতে মুক্তির দিকে নবজীবনের অভিযান 

অব্যাহত রাখার মন্কন্ন গ্রহণ করিয়াছিল। 

৪ঠ] জুলাইএর বাণী মুক্তির বাণী! ৪ঠা 

জুলাইএর বাণী বাধন ভাঙার বাণী, শিকল 
ছড়ার বাণী! জীবনে জীবনে ইহার বিভিন্ন 

প্রয়োগ ! কোন জীবনে এ বন্ধন রাজনীতিক, 

কোন জীবনে ব। সামাজিক, আবার কোন 

জীবনে আধ্যাত্মিক ! কোথাও এ বন্ধন বিদেশী 

রাষ্ট্ররচিত পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল, কোথাও 
এ বন্ধন নিজেদেরই রচিত সমাজবিধি, কোথাও 
ৰা এ বন্ধন এই দেহের বন্ধন, যনের বন্ধন. 

বামনার কামনার স্বার্থ-বন্ধন | সর্বত্র সকলেই 
শ্বামীজীর. জীবন ও বাণী হইতে প্রেরণ 
পাইয়াছে বন্ধন ভাঙিবার, শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার। 
উদাত্ত কে স্বাধীজী বলিয়াছেন €[:9990% 

1৪ 629 8008 01 829 ৪০০১ তাহার প্রাণের 
সঙ্গীত [:9 30708 ০1 62৪ 39907055817 

(সন্ন্যাসীর গীতি) কবিতায় এই বন্ধন-মুক্তির 
কি অপূর্ব বঙ্কার ! 

১৮৯৮, ৪ঠা জুলাই-_কাশ্মীরে নদীবঙ্ষে 
নৌকাতেই পাশ্চাত্য শি্-শিল্যাগণকে চমকিত 
করিয়! স্বামীজী পালন করিলেন আমেরিকার 
স্বাধীনতা দিবস! এক অপটু দরজিকে দিয়] 
একটি তারকাচিষ্কিতি ডোরাকাট1 পতাকা 
(9697৪ & 96198) তৈয়ারি করাইয়! নৌকার 
উপর উড়াইয়া দিলেন, এবং প্রাতরাশের সময় 
৪ঠ| জুলাইএর উদ্দেশ্যে রচিত একটি কবিত৷ 
সকলকে উপহার দিলেন। সেই [০ 6৩ 

মা০এ৮০ ০৫ 015 কবিতায় উদাত্ত কণ্ঠে 

ধ্বনিত হইয়াছে শুধু আমেরিকার স্বাধীনতা 
নয়, পৃথিবীর প্রতিদেশের মুক্তির আগমনী, 
আরও বলা যায় সেখানে বন্কত হইয়াছে 
যাহৃষের মুক্তি--সকল প্রকার বন্ধন হইতে, 
সকল প্রকার সংস্কার হইতে । সত্যই সেদিন 
তিনি দেখিয়াছিলেন সর্ষের আলো--জ্ঞানের 

আলো মুক্তি বিকীরণ করিতেছে, তাই বলিয়া 
উঠিয়াছিলেন £ '0% 9073) 6009৮ 61900 

৪11900988 [/19%7”, তাইতো! বিশ্বমুক্ষির সঙ্গীত 

গাহিয়! তাহার এ বন্ঘন। শেষ করিয়াছেন । 
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চার বৎসর পরে এক সজল সন্ধ্যায় 
বেদাস্তকেশরী-_নবধুগচিস্তার অগ্রদূত শ্বামী 
বিবেকানন্দ দেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়। সীম! 
হইতে অসীমে লীন হয়! গেলেন! মান্্রাজে 
স্বামী রামকঞ্ণানন্দকে শুধু পূর্বাভাস দিয়া 
গেলেন £ শশি ভাই, ভাজ-কর! পোশাকের 
মতো! শরীরট] ছেড়ে গেলাম। 



২৯২ 

সমন্বয়ের সীমা 
শ্রীরামকৃঞ্ক-নামের সহিত সমন্বয়-শবটি প্রায় 

সমার্থক রূপেই উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে আর কিছুই জানে না, 
সেও বলিবে, শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের সমন্বয় 

করিয়াছিলেন । কিস্তু গগুগোল লাগিয়াছে 

সমন্বয় শব্দটির অর্থ লইয়।। গোলমাল 

এড়াইবার জন্য বরং বলা ভাল যে, প্রীরামকৃষণ 

সকল ধর্ম সাধন! করিয়াছিলেন এবং উপলন্ধি 

করিয়াছিলেন, “সব ধর্মই সত্য'। আত্তরিক- 
ভাবে সাধন| করিলে প্রত্যেকটি ধর্শ বা ভাব 

সহায়েই ঈশ্বর লাভ কর! যায়। সাধনার 

ক্ষেত্রে আস্তরিকতাই মুখ্য, আর সব গৌণ । 
তৰে কি বহুল-প্রচারিত এবং অধুন। প্রায় 

সর্বজনস্বীকৃত ধধর্ম-সমন্বয়' কথাটি অর্থহীন ? 

নিশ্চয়ই নয়, ধধর্ম-সমস্বয়' যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। কিন্ত 
“সমন্বয় কথাটি নান! জনে নান! অর্থে ব্যবহার 

করিয়া থাকেন, প্রত্যেকেই মনে করেন, 
আমার অর্থ ঠিক। তাই সমশ্নয়ের নামে 
আবার এক প্রকার নৃতনতর বিরোধের 

স্বত্রপাত হুইতেছে। 
ধর্ম-সমন্বয় সম্বন্ধে ধাহারা আলোচন1 করেন, 

তাহাদের অধিকাংশই নিজের ধর্ম সত্বন্ধেও ভাল 

করিয়া জানেন না বা জানিতে চান না। 

বিষয়টির গভীরে ন1 প্রবেশ করিয়াই তাহার! 

ভাসা! ভাসা পল্লবগ্রাহী আলোচন! হইতেই 
তাড়াতাড়ি একট! সিদ্ধান্ত করিতে চান। 

সমন্বয় এক দিক দিয়া খুব সহজ ও 

স্বাভাবিক, আবার বেশী যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়া 
ব্যাপারটি খুবই জটিল এবং মনে হয় ইহ 
অসম্ভব ও অন্বাভাবিক। কারণ বৈচিত্র্যই যদি 
প্রকৃতির নিয়ম হয়, সেখানে আবার সমন্বয় 

কোথায়? তাই চিন্তাশীল মনে প্রশ্ন ওঠে £ 

বৈচিত্র্য কাহার? এবং এই প্রশ্নের উত্তরের 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 

উপরই নির্ভর করিতেছে সমন্তার সমাধান! 

বৈচিত্র্য অবশ্য একেরই, কিন্ত সেই একের 

স্বরূপ কি? ক্রমশঃ আমর। অধৈত বেদাস্তের 

অথই জলের দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রকৃত- 
পক্ষে সমন্বয়-ভাবটি অদ্বৈত-তত্বের উপরই 

প্রতিষিত। অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করিয়া 

যেখানেই সমন্বয়ের অর্থ নিকূপণ করার চেষ্টা 
হইয়াছে, সেখানেই গণ্ডগোল বাধিয়াছে । 

সিদ্ধান্ত শেষের জন্য রাখিয়1. এখন আমর! 

সমন্বয়ের নানাবিধ অর্থ আলোচন। করি। 

কাহারও কাহারও মতে সমন্বয়ের অর্থ কয়েকটি 
নির্বাচিত পদার্থ বা ভাবের মিশ্রণ; অর্থাৎ 

কতকগুলি বিভিন্ন ধর্মী বা বিপরীত ধর্মী পদার্থ 

বা! ভাবের পাশাপাশি সংস্থান ও অবস্থান, 

অনেকটা আজকালকার রাজনীতিতে ব্যবহৃত 

শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের (1)990910] ০০0-619- 

69008) মতো । অনেকে এই জন্যই ধর্ম- 

সমন্বয়ের সমর্থক, কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতী 

ন1 হইয়া সব ধর্মকেই মান্ত দেওয়া হইল। 

ইহাকেই কেহ কেহ পেকুলারিজ মু বলেন) 
কিন্তু ইহা সমন্বয় নয়। 

কোথাও বা দেখা যায়। বুকে জোর 

করিয়। একের ই্রাচে ঢালাই করিবার চেষ্টা, 
ধর্পরায়ণ একেশ্বরবাদী বাষঙ্টেও এ প্রচেষ্ট 

আছে, আবার ধর্মহীন সাম্যবাদী রাষ্রেও 

উচুনীচু সমতল করিবার এ প্রচেষ্টা বছুল- 
ব্যবহৃত, ইহাতে শেষ পর্যন্ত বহুভাৰ নির্মল 

হইয়া যায়--একটি ভাবই প্রবল প্রতাপে 

রাজত্ব করে, “শত ফুল আর ফুটিতে পায় না", 

এ বাগানে বৈচিত্র্য নাই, একঘেয়ে একচিত্রতা | 

একেশ্বরবাদ বা একতত্ববাদ কিন্ত অদ্বৈত নয়) 

সাম্যবাদও সমন্বয় নয়! ৃ 

তবে সমন্বয় কি. না; সমন্বয় অত সহজ 

নয়। সমন্বয় একীকরণ (9৫891998100 ) 



আষাঢ়, ১৩৭০] 

বা সমীকরণ (908802 ) নয়, লঘুকরণ বা 

গরিঠঠ সাধারণ গুপনীয়ক ( 0:98699) 
00220700 21999019 ) নয়ঃ সমন্বয় আত্মসাৎ 

করণ» সমন্বয় সর্বভাবে আত্মদর্শন। সমুদ্র 
যে ভাবে উচুনীটু তরঙ্গকে আত্মসাৎ করে। 
তরজও শেষে বুঝে আমিই সমুদ্র। সর্ব 
বৈচিত্র্যকে যে নিজের বলিয়া মনে করিতে 

পারে, স্বভাবের মধ্যে যে নিজেরই প্রতিচ্ছবি 

দেখে, তাহার পক্ষেই সমন্বয় সম্ভব। 
অন্ঠে শুধু খানিকটা! সহিষ্ণুতা দেখাইতে 

পারে, কিন্ত শুধু সহিষুরতা সমন্বয় নয়। প্রকৃত 

মমন্বয় পূর্ণভাবে গ্রহণে, মাতা যেভাবে বিভিন্ন 
ও বিপরীত-ভাবাপণ্ন পুত্রকন্তাগণকে গ্রহণ 

করেন, বর্জনের কোন প্রশ্নই সেখানে নাই ! 
আজকাল একটা! ধারণ! হইয়াছে--যে কোন 

বিপরীত-ডাবমূলক কার্ম এক সঙ্গে করিলেই 
বা করিতে পারিলেই সমন্বয় করা হইল। 
যথ। বল! হয় £ শ্রীরামকৃষ্জ সংসার ও সন্যাসের 

সমন্বয় করিয়াছিলেন। তিনি সংসারীও 

ছিলেন, আবার সন্যাসীও ছিলেন। সত্যই 

কি ব্যাপারট1 তাই? বরং বলা যাইতে পারে, 
তিনি এই উভ্ভয় আশ্রম অতিক্রম করিয়াছিলেন, 

তাহার মানসিক স্তর এ ছুয়ের উধ্বে। 

স্বামীজী সম্বন্ধে যে সব কথা বল! হয়, 

সেগুলি আরও ভ্রাস্তির পরিচায়ক | “বিবেকানন্দ 

ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় করিয়াছিলেন" _ভাবার্থ 

যেন ধর্ম ও কর্ম দুইটি বিপরীত ভাব! প্রকৃতপক্ষে 

ধর্ম ও কর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহা! অপেক্ষা 
হাস্তোদ্দীপক উক্তি ঃ “বিবেকানন্দ ত্যাগ ও 

ভোগের সমন্বয় করিয়াছিলেন! আর সর্বাপেক্ষা 

বিশ্ময়কর উক্তি; “বিবেকানন্দ অধ্যাত্ববাদ 

ও জড়বাদের সমত্বয় করিয়াছিলেন ।' এইটাই 
নাকি এ যুগে তাহার শ্রেষ্ট কীতি! ইতিপূর্বে 
আর কেহই এক্ধপ করিতে পারেন নাই! 

কথাপ্রসঙ্গে ২৯৩ 

যেহেতু এটিকে “সম্বয়ের যুগ' বল! হয়। 
অতএব সব কিছুর সহিত সব কিছুর সময্য় 
করিতেই হইবে । নহিলে যেন কিছুই করা 

হইল না; যে যত সমন্বয় করিতে পারিয়াছে, 
সেই তত বড়! কিন্ত এই ভ্রান্ত সমন্বয়বাদীদের 

প্রশ্ন করি, সমন্বয় কি একট] অনস্তবিস্তারশীল 

পদার্থ, যে সব কিছুই ইহার মধ্যে ভর! 
যাইবে? না ইহার বিস্তারের একটা সীমা 

আছে? আমর! বলি, সমন্বয়ের একটা সীমা 

আছে, একটা নিজম্ব ক্ষেত্র আছে। এ 

ক্ষেত্র যানমিক। বহু মানসে অস্থতৃত হইলেই 
&ঁ ভাৰ অবশ্ট সমাজে প্রতিফলিত হুইৰে। 

আপাতবিরোধেরই সমন্বয় সম্ভব, প্রকৃত 
বিরোধের নয়। আলোক ও অন্ধকারে কি 
সমন্বয় হয়? ইহার সহজ সরল স্পষ্ট উত্তর £ 
হয়ন1। তবে? তবে দেখিতে হইবে 
আলোক এবং অন্ধকার আপাতবিরোধী। 
না যথার্থই দুইটি বিপরীত তত্ব! এইখানে 
অধ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, তত্ব 
একটিই, আলোকই তত্ব, উহার অভাব 
অন্ধকার; অন্ধকার একটি স্বতন্ত্র তত্ব নয়! যে 
কম্পন হইতে আলোকের উদ্ভব হয়--তাহারই 
মুছুতম কম্পন অন্ধকার, উহ1 আমাদের চোখে 
কোন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে না। তাই 
আমর] বলি, উহ] অন্ধকার! এইক্প সর্বত্রই 
আপাতবিরোধ। তত্বতঃ বিরোধ এ জগতে 

কোথাও নাই, প্রকৃত বিরোধ নাই। শ্তরের 
তারতম্যের জন্যই বিরোধ প্রতীয়মান হয়। 
ইন্দ্িয়ান্বভৃতির স্তরে বিরোধ অবশ্যই আছে, 
কিন্তু সেজন্য বিবাদ নিপ্রয়োজন | 

অদ্বৈতৈই অবিরোধ বা প্রকৃত সমন্বয়। 
অদ্বৈত-তত্তের আভাসমাত্র পাইলেও হৃদয়জম হয়, 
সবই সোপানবৎ সত্য, অতএব দেশ-কাল-পাত্র 
ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনীয়। 

সর্বদ! সর্বত্র সকলের জঙন্ত এক ব্যবস্থা কখনই 
নয়। বাহিরে বহু বৈচিত্র্য বৈপরীত্য থাকুক) 
অন্তনিহিত এক, প্রক্য এবং অধ্বৈতভিত্তিক 
অবিরোধই সত্য। ইহাই প্রকৃত সমন্বয় 



স্বামী বিবেকানন্দ £ জীবন ও বাণী 
777 স্বামী নিথিলানন্দ 

[ গত ২৮শে মার্চ ১৯৬৩ স্বামী বিবেকানন্গ-জন্মশতবারধিকী ভোজসভাষ়্ প্রদত্ত নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ কেন্ত্রের অধাক্ষ শ্বামী নিখিলানন্গজীর ভাষণের অনুবাদ । ] 

এক শত বৎসর পূর্বে যে অসাধারণ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমর! আজ 
রাত্রে তাহাকে শ্রদ্ধ। নিবেদন করিতে এখানে সশ্মিলিত হুইয়াছি। সকল মহাপুরুষদের ঠায় 
স্বামী বিবেকানন্দও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে অন্থভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের অনেকের 
হায় ধ্যানে ও প্রার্থনায় তিনি সেই অনুভূতি স্বয়ং উপভোগ করিতে চান নাই, অথব! নির্বাচিত 

শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। ভারতে ও অন্যত্র তিনি বহু আত্তরিক 
সাধকের আধ্যাত্মিকত! জাগ্রত করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ ভারতের 

জনসাধারণের অবস্থার এঁহিক উন্নতি. সাধনের জন্ত তাহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন। 

তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ও আত্তর্জাতিক-_-উভয়বিধ । এই কারণেই তাহার জন্ম- 
শতবাধিকী ইওরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, দূর-প্রাচ্যের দেশসমূছে এবং ভারতেও জাতীয় 

উৎসবের আকারে পালন কর! হইতেছে । 

কলিকাতার এক সন্ত্ান্ত পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। যুক্তিবাদী 
পিতা এবং ধর্মপরায়ণা মাত। উভয়ের দ্বারাই তাহার চরিত্র গঠিত হয়। কলেজ-জীবনে তিনি 
বর্তমান বিজ্ঞান দ্বার এবং জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডেভিড হিউমের ন্যায় পাশ্চাত্য 

দার্শনিকদের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কি অতীন্দ্রিয়, কি ইন্রিয়গ্রাহ সকল বিষয়েরুই 
তিনি যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাবি করিতেন। কিন্ত প্রার্থন! ও ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের 
সঙ্গে যুক্ত থাকাই ছিল তাহার অন্তরাত্্ার প্রবল বাঁসন1। সংশয়ান্দোলিত মন লইয়! তিনি 
শ্রীরামক্জের সমীপে উপস্থিত হন-_-কলিকাতার বছ লোক তখন তাহার ভগবস্তাবে 
মাতোয়ার| জীবন দেখিয়া আকৃষ্ট হইতেছিল। “মশায়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন & 
তাহার এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টভাবে বলিলেন; হ্যা, আমি ঈশ্বরকে 

দেখেছি । তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পঞ্ট ভাবে দেখেছি ।। বহু পর্যবেক্ষণ ও অনেক 

পরীক্ষার পরে স্বামী বিবেকানন্দ রামকুষ্ণের শিষ্য হইলেন এবং অন্তরে সত্য উপলব্ধি করিয়া 

দুঢ়নিশ্চয় হইলেন। শ্রীরামকফের নিকটে তিনি বিশেষরূপে শিক্ষালাভ করিলেন--সকল ধর্মমতই 
শেষ পর্যন্ত অকপট সাধককে “একমেবাদ্ধিতীয়মূ” পর ব্রহ্ম ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়! এক সময়ে 
বিবেকানন্দ (নরেন্ত্রনাথ ) ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়া! তাহার গুরুকর্তৃক এই 
ভাবে তিরস্ৃত হন £ “তুই চোখ বুজে ঈশ্বরকে দেখার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিস কেন? চোখ খুলে 
তাকে দেখতে পারিস্ না? ঈশ্বর সকল মাহ্থষের মধ্যে বাস করেন । মাহৃষের সেবাই ঈশ্বরের 

সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধন1।' এই উপদেশটুকু বিবেকানন্দের জীবন এক নূতন পথে চালিত করে। 
রামকুষের দেহত্যাগের পর বিবেকানম্ব সংসার ত্যাগ করিয়। পরিব্রাজকক্ুপে ভারতবর্ষের 

সর্বত্র পর্যটন করেন। তিণি তীর্থস্থান এবং সংস্কৃতির স্মৃতি-সৌধসকল দর্শন করেন এবং সকল 

শ্রেণীর ল্লোকেদের লে মেলামেশ! করেন। যদিও তিনি জাতির অতীত কীত্তিতে বিশেষ 
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গৌরব বোধ করিতেন, তথাপি ভারতের জনসাধারণের এহিক ছূর্দশা-দর্শনে তাহার হৃদয় 
বেদনাপ্লত হইত। তাহাদের এছিক অবস্থা উন্নত করার পথ খুঁজিয়। বাহির করিবার জন্ত তিনি 
দঢসন্ক্প হইলেন। তাহার অস্তর্টিদ্ধারা তিনি বুঝিতে পারিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্যে ষে 
বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিগ্া বিকশিত ও উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ভারতেও প্রয়োজন । তিনি আরও বিশেষ- 
রূপে অনুভব করিলেন, পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে ভারতের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অংশ 

দিয় ভ্রতবর্ধমান জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে-_সাহাধ্য করিতে পারেন। 
ভয় ও সন্দেহ স্ষ্টি করিয়া! জড়বাদ তাহাদিগকে অন্তরের শাস্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে । 

ঈশ্বরের ইজিতে চালিত হইয়া ব্রিশবৎসর-বয়স্ক যুবক স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাবে 

শিকাগো! শহরে ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতে আমেরিকায় উপনীত হন। 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের আধ্যাত্িক দূতরূপে শ্বীকৃত হুইলেন। এই ঈশ্বর-প্রেরিত মাহ্ষটির 
বাগ্সিতা, ম্নেহপ্রবণ হৃদয় ও পবিত্রতা অস্থভবক্ষম মাকিন নরনারীকে আকর্ষণ করিল। চার 

বৎসর তিনি আমেরিকায় বছ পর্যটন করেন এবং হিন্দুধর্মের চিরসম্মীনিত সনাতন সত্যসমূহ 

প্রচার করেন। তিনি তাহাদিগকে শিখাইলেন, প্রত্যেক মাহ্বষের অন্তনিহিত দেবত্ব, মাহষের 
মূলগত এঁক্য এবং সর্বধর্ম-সমন্বয়। তিনি তাহাদিগকে শিখাইলেন, কল ঈশ্বরের উপরে এক 
পরমেশ্বর আছেন, আমাদের সকল আচার, অনুষ্ঠানের উধের্বে এক ধর্ম আছে, উহ! সকল বদ্ধমূল 
ধারণা! আচার-অন্ুষ্ঠান ও মতবাদের পারে। তিনি দেখাইয়া দেন যে, সমগ্র পৃথিবী একটি 
সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তিতে এক্যবদ্ধ করা সম্ভব, যাহা! যীশু, বুদ্ধ ও কৃষ্ণের নায় মহাপুরুষদের দিব্য 
ভাব স্বীকার করিবে ; সেই ধর্মে অসহিষুণতা ও নিগ্রহের কোন স্থান থাকিবে না, বরং সকল 

ধর্মমতের উপরেই অপরিলীম শ্রদ্ধী থাকিবে এবং এই ধর্ম প্রতিটি নরনারীকে আভ্যন্তরীণ উন্নতির 
ধারা অন্থসরণ করিতে দিয়া তাহাদের সুপ্ত দেবত্ব জাগ্রত করিতে যত্বশীল হইবে। স্বামী 
বিবেকানন্দ জোর দিয়! বলেন যে, প্রকৃত ধর্ম মানুষকে শক্তি, সৌন্দর্য, সন্ত্রম অর্জন করিতে এবং 
অন্ত সকলের সঙ্গে সৌহার্দে্যে আবদ্ধ হইতে সাহায্য করে। আক্রমণকারী অণ্ুভভাবের সহিত 

গ্রাম করিতে পৃথিবীতে সত্যই এরন্মপ একটি আক্রমণকারী শুভভাবের প্রয়োজন । 

পাশ্চাত্যে আধ্যাত্ত্রিক শক্তির স্বীকৃতির বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং জাতীয় অভ্যুত্থানের কার্ষে ঝাপাইয়া পড়েন। উনচল্লিশ বৎসর 
বয়সে তাহার অকাল মৃত্যুর পূর্বে তিনি রামকৃ্ সঙ্ঘ সুগঠিত করেন। এ সঙ্ঘের সদস্তগণকে 
ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য এবং সর্বত্র মানব-সেবার জন্ত ( আত্মনে৷ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ) জীবন 
উৎসর্গ করিতে অঙ্জীকারবদ্ধ হইতে হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও পরজ্ঞান বা ধর্ম উভয়েরই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন 

এবং উভয়ের সমন্বয়ের পথও দেখাইয়| দিয়াছেন । বিজ্ঞানের দ্বারা যে বৃদ্ধিবৃত্তি উন্নতি লাভ 

করে, প্রকৃত দৃষ্টির অভাবে তাহা সমাজ ধ্বংস করিতে পারে। করুণা ও সহাহভৃতি-শৃ্ত 
বিচার-বুদ্ধি পৃথিবীকে নিশ্চয়ই রক্তবন্যায় প্লাবিত করিতে পারে। বিজ্ঞানের প্রদশিত 
ব্যাবহারিক পথ অস্বীকার করিয়! ধর্মও মানুষের জরুরী এঁহিক প্রয়োজনগুলি স্পর্শ না করিয়া 

ধু শৃন্তগর্ত আদর্শরূপেই থাকিয়া যাইবে । হিন্দু শাস্ত্র বলে, বিদ্ভা বা বিজ্ঞান দ্বার! মাহুব 
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রোগ দারিজ্ত্য অজ্ঞতা] দূর করে, এবং পরাবিষ্তা। বা আধ্যাত্িক বিজ্ঞান দ্বারা সে অমরত্ব লাভ 
করে। বিবেকানন্দ অন্থভব করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সহযোগিতায় পৃথিবী বর্তমান 

যন্ত্রণার অবস্থ! অতিক্রম করিবে, এবং নব মানবত। নিধিপ্নে জন্মলাভ করিবে । 
স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যতের মহান্ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সত্তর বৎসর পুর্বে ধর্মমহাসভার 

মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে তাহার বাণী দিয়! গিয়াছেন। তখনই তিনি মানব-জাতির এক 

মহাসভার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেখানে মানব-জাতি তাহার ক্রমবিকাশের পথে যে-সকল উচ্চ 
চিন্তা সঞ্চয় করিয়াছে, তুলনামূলক বিচারের জন্ত সেগুলি সংগৃহীত হইবে । সেখানে থাকিবে 
মহাপুরুষ ও সত্য্রষ্টাদের নির্ভীক ঘোষণা, আধুনিক বিজ্ঞানীদের চমকপ্রদ আবিফার ও কীতি, 
শিল্পী ও কবিদিগের ভাবময় দৃষ্টি, দার্শনিকদিগের যুক্তিপূর্ণ বিচার, সর্বস্থানের স্জনশীল কর্মীদের 
উন্নতিমূলক কার্যাবলী। পৃথিবীতে শাস্তি ও মান্থষে মান্থষে সৌহার্দ্-_এই এক উদ্দেশ্টে 
সবগুলি নিয়োজিত হইবে । 

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দের দেহত্যাগ 
আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৬ই জুলাই বেল| ১ট1 ১* মিনিটের 

সময় স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ ( হেম মহারাজ ) বেলুড় মঠে আমহ্বমানিক ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 

করিয়াছেন। দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি নানাবিধ অস্থুখে কয়েক বৎসর যাবৎ 
ভুগিতেছিলেন | বেলুড় মঠেই গঙ্গাতীরে তাহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। 

১৯১৬ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ঢাক! মঠে প্রেরিত হইয়া তিনি প্রাচীন 
সন্্যাসী শ্বাী ধীরানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দের সাহচর্য লাভ করেন। ১৯২৫ খুঃ হইতে তিনি 

মানাবিধ সেবাকার্ষে নিযুক্ত হন। প্রতিটি কার্যে তাহার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠ! প্রকাশ পাইত। 
তিনি শীপ্রীমহারাজের মস্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাহারই নিকট ব্রক্ষচর্য-বতে দীক্ষিত হন। 

১৯২৬ খুং শ্রীত্রীমহাপুরুব মহারাজের নিকট তিনি সন্্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। 

বিভিন্ন সময়ে ভূমিকম্প বন ঘৃণিবাত্যা প্রতস্থতি প্রার্কতিক ছর্যোগে অতিশয় সাফল্যের 
সহিত তিনি সেবাকার্য পরিচালনা করেন। ব্রক্ষদেশে আকিয়াবে বাত্য-বিক্ষু জনগণের 

সেবা, চাদপুরে কুলী-রিলিফ; বিহারে. ভূমিকম্প-রিলিফ, নানাস্থানে বন্তার্তসেবা, পূর্ববঙ্গের 
বিভিন্ন স্কানে বিশেষ করিয়া টাদপুর-নোয়াখালিতে দাঙ্গাপীড়িতদের সেবা উল্লেখযোগ্য। 
ভারত-বিভাগের পর অসহায় উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য মিশনের নির্দেশে আগড়তলা ও 

ভদ্রেশ্বরে ছুইটি আদর্শ কলোনি-প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। শ্রীরামকৃ্খ ও 

রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্ত্ীতে অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজের 'ডার তাহার উপর অপিত হইয়াছিল। 
এক সময় তাহার লিখিত ভ্রমণকাহিনী ও অন্তান্ত লেখা উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকারা 

পড়িয়াছেন। তাহার রচিত 'প্যাগোডার দেশে" ও 'উত্তরল্তাং দিশি' জনপ্রিয় পুস্তক। 
তাহার দেহত্যাগে শ্রীরামকঞ্জ মঠ ও মিশনের একজন অক্লান্ত কর্মীর অভাব ঘটিল। তাহার 

দেহমুক্ত আমা! ভগবৎপদে শাশ্বত শাস্তি লাত করিয়াছে । ও শাস্তিঃ! শাস্তিঃ 1! ও শাস্তিঃ !!! 



বিবেকানন্দের ইতিহাস চেতনা 
[ দ্বিতীয় পর্যায় পূর্বাহবৃত্তি ] 

অধ্যাপক শ্রীঅমুল্যভূষণ সেন 

(৩) 
ভারতেতিহাসে ধর্মসংস্কার। ধর্মপ্রচার এবং 

ধর্সপ্রতিষ্ঠার রীতিনীতি তাঁর নিজস্ব । খুঃ পুঃ 
ষষ্ঠশতাব্দীতে বৈদিক ধর্মে বহু গলদ প্রবেশ 

করেছিল। যাগযজ্ঞ ও কর্মবিধির নাগপাশে 

আচার-সর্বস্ব হয়ে পণ্ড়ল বৈদিক সমাজ, 

কণ্টকিত হ'ল অসাম্য অস্পৃশ্তা ও 

নন্বীর্ণতায়। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তার প্রাধান্ত 

বজায় রাখতে সমাজের অজ্ঞতার বা 

উদ্বাসীনতার স্থুযোগ নিয়ে সকল স্তরের 

লোকের কাছে বৈদিক ধর্মের আপ্যাক্সিকতার 

বদলে ক্রিয়াকাগ-বারিধিকেই, বড় ক'রে 
তুললেন, বৈদিক স্ক্কের করলেন অপব্যাখ্যা । 
অথচ এই যুগই দর্শনের যুগ, ব্রদ্গজিজ্ঞাসার 
বুগ। সমাজের খধিকল্পব্যক্তিগণ বুঝি দূরে 
অরণ্যের গভীরে *গিয়ে উপনিষদৃ-দর্শনের গৃঢ 
আধ্যাত্মিক তত্বগুলির সাধনায় ও বিন্যাসে 

আনন্দলোক স্থষ্টি ক'রে চলেছিলেন। এলেন 

ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম বুদ্ধ। বেদকে 
অস্বীকার ক'রে নয়, তার কর্মকাণ্ডের জটিল 

প্রাণহীন আচার-ব্যবহারকে অস্বাকার ক'রে 

স্বাপন করলেন যানবধর্ম। আরণ্যক 

উপনিষদের অমুতকথ। অরণ্য ও পর্বতগুহ1 থেকে 
উদ্ধার ক'রে নিয়ে জাতি- ও শ্রেণী-নিবিশেষে 
সকল মাস্থষের দুয়ারে পৌছে দিতেই এই রাজ- 

পুত্র জীর্ণকন্থা প'রে পরিব্রাজক বুদ্ধ হয়েছিলেন। 

তারপর ভারতের যে ইতিহাস, তা ধীরে 
ধীরে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে পরিণত 
হ'ল এবং স্থায়ী হ'ল শতাব্দীর পর শতাব্দা 

ধরে। এই বৌদ্বযুগের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হ'ল সর্ব- 

যুগের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট মৌর্য অশোকের 
রাজত্বকালে (খুঃ পৃঃ ২৭১--২৩২)। সম্াট্- 
তিক্ষু অশোক তার দ্বাদশ শিলালিপিতে 

্বধর্মনিষ্ঠার এক আশ্চর্য সংজ্ঞ। দান করেছেন £ 

ন্বধর্মে তীব্র অস্থরাগবশে যদি কেউ পরধর্মকে 

ব1 ভিন্ন সম্প্রদায়কে হেয় জ্ঞান করে, কিংবা 

অপরের ধর্মকে নিন্দা করে স্বধর্মের গৌরব- 
ঘোষণার নিমিত্ত, তবে সে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মেরই 

সমূহ ক্ষতি সাধন ক'রে থাকে ইতিহাস 
সাক্ষী, অশোকের যে হাতখানি এই লিপি 
উৎকীর্ণ করেছিল, সে হাতখানিই তার 

জীবনের সবকাজে তা ফুটিয়ে তুলেছিল। 

হিন্দু বা ব্রাঙ্গণ্যধর্মের বলিষ্ঠ ও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি 

তো! ছিলই; বৌদ্ধ অশোকের প্রীতি ও রক্ষার 
প্রতিশ্রুতি পেয়ে বর্বরোচিত ধর্মাবলম্বী মুষ্টিমেয় 
আজীবিক সম্প্রদায়ও গয়। জেলায় বরাবর- 

পর্বতগুহায় তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাধীনত। 

বজায় রেখেছিল। এই সম্ত্রাটই 'ধম্মবিজয়' 

করেছিলেন ভারতে ও ভারতের বাইরে, 

অপূর্ব সার্থকতার সঙ্গে তৎকালীন একটি 
আঞ্চলিক ধর্মমত--বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বময় ছড়িয়ে 

দিয়েছিলেন । বহুকাল পরে থুষ্টধর্ম ও ইসলাম 

বিশ্বময় প্রচারে যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, 

তা এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদ1। 

এই ধর্মশ্রয়ী সংস্কৃতি দিয়েই অশোকোত্তর 

যুগে অস্তযুদ্ধে বিজিত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভারত 
বিজয়া গ্রীক, শক, পহ্বাব, কুষাণ এবং 

পরবততীকালেও হিন্দু ভারত গুর্জর হুন প্রভৃতি 

বহু বহিরাগত জাতিকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ক'রে 
ভারতের আর্ধসমাজে মর্যাদার স্থান দিয়েছিল। 



২৯৮ 

বিদেশী কুষাণ বংশের কণিষ্ক খু্টীয় প্রথম 
শতাব্দীতে উত্তর ভারতের বুহদংশ-সমেত 

এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অপরাজেয় সম্রাট 

ছিলেন। তিনি হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয়। 
মহাযান-বৌদ্ধধর্মের বলিষ্ঠ প্রচারক এই 
ভারতীয় সম্রাটু ছিলেন মৌর্য অশোকের 
উত্তরসাধক, বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে অশোকের 

পরেই তার স্বান। 
কালক্রমে বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতিতে 

দুর্নীতি প্রবেশ ক'রল, অহিংস! পর্যবসিত হ'ল 

কাপুরুষত] ও সন্কীর্ঘতার আবরণে, রাজধর্মের 

আদর্শ ভূলুহ্ঠিত হ'ল, ভারত বহুধাবিভক্ত 

হ'ল। রাষ্ের এই দুর্বলতার স্বযোগ নিয়েই 

গ্রীক, শক, কুষাণ প্রমুখ বিদেশী জাতিসমূহ 

একে একে ভারতের বিভিন্ন অংশে বিস্তীর্ণ 

রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ধীরে ধীরে মাথ! 
তুলতে লাগলে! হিন্দু বা ব্রাঙ্গণ্যধর্ম, নূতন 
ক'রে পৌরাণিক সংস্কৃতির আলোতে উদ্ভাসিত 

হ'ল। এ ধারারই পূর্ণ পরিণতিপ্রাপ্ডি 
গুপ্তযুগে, যা ৩২০ খুঃ থেকে অন্ততঃ ষষ্ঠশতাব্দীর 

কিছুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হ'ল। এ কাহিনী 

ভারতেতিহাসের মুূলতত্বে (উদ্বোগন-_চেত্র, 

১৩৬৯) সংক্ষেপে বণিত হয়েছে। গুপ্তবংশের 

পরমভাগবত মহারাজাধিবাজ প্রথম চন্দ্রণুপ্ত, 

সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত 

এবং স্বন্দগুগ প্রমুখ মহাপরাক্রান্ত নরপতিগণ 

বেদভিত্িক পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সগৌরব 
প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করলেন, বহু শতাব্দী- 

কাল-স্থারী বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে সবলে 
ংস ক'রে নয়; তাকে সমশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে 

আপন ক'রে নিয়ে। হিদ্দু-বৌদ্ধ-সমন্বয়ীকৃত 
ভারতের এই ধর্ম আজও অব্যাহত রয়েছে। 

ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি ভারত থেকে পৃথিবীর 

এই অন্ভতম প্রধান ধর্মমত লুপ হয়ে 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্য। 

যায়নি, ভারতীয় সত্তায় তা অঙ্গীভূত হয়ে 

রয়েছে। 

দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) ষখন 

পাটলিপুত্রের সম্রাট (সম্ভবতঃ খঃ ৩৮০--৪১৩), 

তখন এসেছিলেন চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক 

ফ]1 হিয়েন--ভগবান তথাগতের জন্ম-মাহাত্ব্ে 

তীর্থীভূত ভারতভূমিতে তীর্ঘযাত্রীর মন নিয়ে, 
বৌদ্ধশাস্ত্র ও সংস্কৃতির স্মগরে অবগাহন করবার 

অভিলাষ নিয়ে। তার মনোবাঞ। পুর্ণ হয়ে- 
ছিল। হ্বপ্নের ভারতে আর বাস্তব ভারতে 

কোন তফাৎ তিনি দেখতে পাননি, কখনও 

হদয়ঙজম করতে পারেননি যে, তৎকালে 

উত্তর ভারতের শক্তিমান অধীশ্বর চন্্রুণ্ 

বৌদ্ধ নন বা সে-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক নন। 
অথচ ইতিহাস বলে, তার রাজত্বকালই 

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের স্বর্যুগ। ফা-হিয়েন 
দেখেছিলেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ--ভারতের 
এশ্ছটি প্রধান ধর্ম পাশাপাশি রয়েছে কোন 

ভুল বোঝাবুঝির বশীভূত ন] হয়ে । 

ৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে- 

ছিলেন হুয়েন সা, প্রখ্যাত চৈনিক মনীষী, 

চিরজিজ্ঞাস্্ বৌদ্ধ পরিব্াজক। তখন 
থানেশ্বরের পুয্যভৃতি-কুলতিলক হ্র্যবর্ধন 

কনৌজকে কেন্দ্র ক'রে উত্তর ভারতের সম্রাট 
হয়ে বসেছেন। ইতিহাস বলে, হর্ষবর্ধন 

আহৃষ্ঠানিক-ভাবে কোনদিন বৌদ্ধ হননি, 
যদিও এ ধর্ষে তার পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি 

কৌলিক দেবতা আদিত্য ও শিবের উপাসকই 

ছিলেন মৃত্যু পর্যস্ত। তার রাজত্বের মহৎথকীতি 
নালন্দ। বিশ্ববিষ্ালয়। প্রাচীন যুগে সর্বদেশের 

সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই গীঠস্ান 

প্রধানতঃ বৌদ্ধ সংস্কৃতিরই কেন্দ্র ছিল। 

হুয়েন সাউ এখানে কয়েক বৎসর ছাত্র হয়ে 

অধ্যয়ন করেন। তার বুহদায়তন জমণশ্বৃতাণ্ডে 
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বৌছ্ধ ভারতের জয়গান গাওয়। হয়েছে, যদিও 

আমরা জানি যে, বৌদ্ধধর্ম তখন ভারতে 
পতনোন্ুখ, হিন্দুধর্ষের সঙ্গে তা ভারতীয় 

স্কৃতির স্বাভাবিক নিয়মাহ্ৃসারে প্রায় 

একীভূত ব1 সমঞ্জসীভূত হয়ে গেছে। 
অবশ্য পূর্বভারতে বৌদ্ধ জনগণ বাংলার বৌদ্ধ 

পাল-রাজগণের (অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ 

শতাব্দী পর্যস্ত ) আম্বকুল্যে স্বতন্ব সম্প্রদায়ব্ূপে 

আরও কিছুকাল টিকে রইল। বাংলার এই 
মহাযানী বৌদ্ধ পালরাজগণ ভারতে শেষ বৌদ্ধ 
যুগের ধারক ও বাহক | আবার এ-যুগেই তন্ত্রকে 

ভিত্তি ক'রে বর্তমান বাংলার ধর্ম ও সমাজ-জীবন 

দান। বাধতে লাগলে! । ভারতের অচ্ছেছ্য অংশ 

হয়েও বাংল! যে তার নিজন্ব সাংস্কৃতিক ও 

ধর্মাচরণের বৈশিষ্ট্যে নিজেকে আজও চিহ্নিত 

ক'রে রেখেছে, তার গোড়ার কথ! রয়েছে এই 

সমন্বয়ধর্মী পাল-রাজাদের কীর্তিকাহিনাতে, 
বৌদ্ধ ও হিন্দুর ভাবধারার মধ্যে । প্রাকৃ-মুগ্লিম 

বাংলার শেষ দ্বাধীন হিন্দু-রাজবংশোদ্ভূত 

সেন-বাজগণ বাংলার শ্রেণী-কুল-জাতি-পর্যায়- 

সম্বলিত হিন্দু সমাজের বহিরঙ্গকে স্থায়ী রূপ দান 

করলেন। এই প্রসঙ্গে বল্লালসেনের আমলে 

বাংলার সামাজিক ইতিহাস স্মরণযোগ্য। 

মহারাজ লক্ষণ সেনের সভাকবি পরম বৈষ্ণব 

সাধক জয়দেব তার দশাবতার-স্তোত্রে উদাত্ব- 

কণ্ঠে জগদৃবামীকে শোনালেন : “কেশব ধৃত বুদ্ধ 

শরীর জয় জগদীশ হবে!" 

(৪ ) 

ধর্মাশ্রয়ী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের 

এইতো! ধারা । যখন এই ধর্মকে ভারত 

কুষংস্কার কদাচার ও সক্ীর্ণতার পক্কে 

নিমজ্জিত করলে, তখনই হ'ল হিন্দু-ভারতের 

পতন। অবিশ্বান্ত আত্মপ্রসাদ তাকে কুপ- 

মণ্ডুকে পরিণত করলে, অন্ধ রক্ষণশীলতা তার 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা ২৯৪ 

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সিংহদ্বার রুদ্ধ 

ক'রে দ্বিলে, রাজনীতি ও সমরনীতিতে প'ড়ল 

সামাজিক দুর্নীতির গভীর ছাপ, বাষ্রে এল 

চরম অনৈক্য বৈষম্য ও আদর্শচাতি। 
অষ্টম শতাবার প্রারস্তে অপরাজেয় 

আরবীয় ইসলাম ভারত আক্রমণ করেছিল 

এই স্বর্ণপ্রস্থ ভূখগ্ডকে ইসলামের কুক্ষিগত 
করতে । তারপর স্বামীজীর ভাষায় বলি £ 

“আরবেরা ভারতবর্ষ জয়েব অনেক চেষ্ট! 

করেও সফল হয়নি । মুসলয়ান-অভ্যুদ্য় সমস্ত 

পৃথিবী বিজয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুগ্ঠিত 

হয়ে গেল।'- (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ) 

ভারতের পশ্চিমে ক্ষুদ্র সিদ্ধুদেশ নিয়েই 

তাকে সন্তষ্ট থাকতে হয়েছিল। এই যুগট' 
আচার্য শঙ্করের অভ্যুদয়ের যুগ। দক্ষিণ 

ভারতের কেরল দেশের এই মহান্ বৈদাস্তিক 

অদ্বৈতবাদী সন্যাসী বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্লাবন 
থেকে ওদার্যের ভিত্তিতে হিন্দুধ্মকে উদ্ধার 

করেছিলেন। তার অসামান্য কর্মের ক্ষেত্র ছিল 

সমগ্র দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারত জুড়ে। 

এ যুগের ইতিহাসে মুসলমানের ব্যর্থতা ও 

হিন্দুর সাফল্যের পশ্চাতে অধ্যাত্ববাদী হিন্দুর 
পুনরভ্যুথানে মায়াবাদী দার্শনিক শঙ্করাচার্ের 

কতট। প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল, বলা শক্ত। 

গুধু এটুকু জানি, দক্ষিণে ও উত্তরে একাধিক 
ভারতীয় বাজবংশ তখন ছিল ভারতীয় ধর্মের 

আদর্শে উদ্বদ্ধ। স্বামীজীর মতে উত্তরাঞ্চলে 
মালব সাআাজ্যের সাময়িক গৌরবদীপ্তি এ 

সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । উত্তর ভারতের 

কনৌজকে কেন্ত্র ক'রে শেষ হিন্দু (রাজপুত ) 
সাম্রাজ্যবাদী প্রতিহার-রাজবংশের কথাই বোধ 

হয় স্বামীজী এখানে বলছেন। প্রতিহারের 

আদি বাসভূমি ছিল মালবাঞ্চলে। তা যদি 

হয়, তবে এ এক আম্চর্য ইতিহাস-চেতন! 
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স্বামীজীর। কেনন! প্রতিহার-বংশের গুরুত্ব 
ভারতেতিহানে স্বীকৃত হয়েছে স্বামীজীর মৃত্যুর 
বহু পরে। এই বংশের ছুধর্ধষ রাজগণ-_ 

বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট, মিহিরভোজ এবং 

মহেন্্পাল উত্তর ভারতে প্রাধান্ত-স্াপনের 

নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের রাষই্কূট এবং বাংলার 
পালদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থেকেও 

কখনও বিশ্বৃত হননি পশ্চিম ভারতে ওই 

প্রত্যত্তদেশের আরবীয় ইসলামের দুর্বার 

শ্রোতকে রুদ্ধ ক'রে রাখতে। প্রত্যক্ষদর্শী 

আরব পরিব্রাজক সুলেমানের মতে প্রতিহার- 

ংশের রাজারাই ছিলেন আরবজাতির অশনি । 

ইতিহাস আরও বলে যে, শেষ পর্যন্ত পরধর্মী- 

সহিষু। আরবীয় ইসলাম সিদ্ধুদেশবাসী হয়ে 
প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্যসমুহের সঙ্গে মোটের 

উপর সত্ভতাব রেখে চলতে চেষ্টা করেছিল, 

ভারতীয় জলমাটির গুণে অনেক পরিমাণে 

গৌড়ামি ত্যাগ ক'রে হিন্দু প্রজাদের উপর 

ধর্মের কারণে অত্যাচার কর] বন্ধ করেছিল। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে স্বামীজী যে বলেছেন, 

“সিদুদেশ আরবের) একবার আক্রমণ করেছিল 

মাত্র; কিন্তু রাখতে পারেনি'- এ-কথাট। 

আজও গবেষণার বিষয় | 

“কয়েক শতাববী পর তুর্ক প্রভৃতি তাতার 
জাতি বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে মুমলমান হ'ল, তখন 
এই তুকীরা সমভাবে হিদ্দুঃ পাশী, আরাৰ 
সকলকে দাস ক'রে ফেলল।' প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যে” তাতার জাতি সম্বন্ধে স্বামীজীর 

এই মন্তব্য সম্পূর্ণ ইতিহাস-সম্মত। ভারতীয় 
হিন্দুসমাজ তখন জীর্ণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত; তুকী 
ইস়লাম-_দুরধ্ধতায় এবং নববর্ষ ইসলামের 

প্রেরণায় অপরাজেয়। মনে হয় উত্তর 

ভারতের জনসমাজে বা রাজনী তিতে শঙ্করাচার্য 
এবং তার উত্বরসাধকেরা কোন স্থায়া দবদুর- 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 

প্রসারী প্রভাব রাখতে পারেননি, যেমন 

পেরেছিলেন ওই সুদূর অতীতে বুদ্ধ এবং শত 
শত বৎসর পরেও বৌদ্ধরাজগণ এবং 

সংখ্যাতীত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। সংসারতণাগী 
সন্যাসীদের সম্প্রদায় ও মঠ স্ষ্টির ব্যাপারেই 

রয়েছে শঙ্করের অবিল্মরণীয় কীতি। শঙ্বরের 
জাতিভেদে অতিনিষ্ঠ, সহজ ভাবাবেগ সন্ধে 

ওদাসীন্ত এবং (পুঁথির ভাষা) সংস্কৃতের 

মাধ্যযে সে জ্ঞান (উচ্চ জ্ঞানমার্গের ব্রঙ্গ- 

জিজ্ঞাসা ) প্রচার+-এ-সব স্বভাবতই জন- 

সাধারণের মধ্যে (রাজন্যবর্গের মধ্যেও ) 

সাড়। জাগাতে পারলো না। প্রতিহার-বংশের 

(ম্বামীজীর ভাষায় মালব পাত্াজ্যের) 

পতনের সঙ্গে সঙ্গে (একাদশ শতাব্দীর 
গোড়ায়) উত্তর ভারত জুড়ে স্থাপিত হ'ল 

পরম্পর-বিবদমান ছোট ও বড় বহু বাজ্বপুত 
রাজ্য। অন্তপ্বন্দে দুর্বল, আদর্শচ্যুত এবং 
কেন্দ্রছ্যুত রাজপুত-শক্তিকেই একে একে 
পরাস্ত ক'রে তুকাঁ ইসলাম অর্ধচন্রলাঞ্ছিত 
পতাকা উত্তর ভারতে উডডীন করলে। 
স্বামীজী তার বিখ্যাত “ভারতের এঁতিহাসিক 
ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, মালব 

সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলে পর 'উত্তর ভারত 

যেন দীর্ঘকালের জন্য গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ 

হইল। আর সে নিদ্রা ক্ধঢভাবে ভাঙিয়াছিল 
আফগানিস্তানের গিরিবত্ দিয় সবেগে সম্মুখে 

ধাবমান মুসলমান (তুকাঁ) অশ্বারোহি-দলের 
বজনিনাদে।” 

একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় উত্তর ভারতে 
সগুদশ বার নিষ্ঠুর প্রলয়ঙ্কর অভিযান চালিয়ে 

দারুণ বিভীষিকার স্থষ্টি করেছিলেন গজনীর 
সুলতান মামুদ। হিন্দুর রণনীতি অবিশ্বান্ত 
রক্ষণশীলতার ফলে তখন দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল. 

হিন্দুর সমাজ তখন কৃপমণ্কতার আত্মপ্রসাদে 
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মগ, চরম অনৈক্যে ও অসাম্যে সহত্র ফাটল 
ধরেছে তখন রাষ্ট্রে ও সমাজে | স্বুলতান 

মামুদের ভারত-অভিযানের সাথী ছিলেন এক 

অদ্ভুত আরব মনীষী, নাম অন্-বেরুনি। হিন্দু 
মন্দির ধ্বংস ও লুষ্ঠটনের, কাফেরের দেশে 
কাফেরের কীতি চুর্ণবিচুর্ণ করার এবং অগণিত 
নিরীহ হিন্দু নিধনের গৌরবে ভূষিত স্থলতান 
মামুদের প্রশস্তি রচনা করতে অল্-বেরুনি 

ভারতে আসেননি । এসেছিলেন ওই অতীতের 

যেগাস্থিনিস, ফাহিয়েন, হুয়েন সাঙের মতো 

মানবসভ্যত1] ও সংস্কৃতির জননী ভারতভূমিকে 

দেখতে ও জানতে এবং শ্রদ্ধ। নিবেদন করতে । 

তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'তরখ-ই-হিন্দে স্বলতান 

মামুদের দস্্যুতার উপর নিভীক ও কঠোর 

নিশ্খাবাক্য আছে। 

কিন্ত একাদশ শতাব্দীর ভারতকে দেখে 

তিনি বেদনাবিদ্ধ হলেন। খুঁজে পেলেন না 

কোথাও তার কল্পনার ভারতকে । তিনি 

লিখলেন : হিদ্দুরা বিশ্বাস করে যে, তাদের 

দেশ ছাড়া আর কোন দেশ নেই, তাদের মতো 

কোন জাতি নেই, নেই তাদের রাজার মতো 
আর কোন রাজ1। আর ধর্ম ও বিজ্ঞানে 

তাদের অধিকার তো একচেটিয়।। ' জ্ঞান ব! 

প্রজ্ঞাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নয়, তাকে 

কপণের ধনের মতে সযত্বে অপরের কাছ থেকে 

আড়াল ক'রে রাখতেই হিন্দুর আপ্রাণ প্রয়াস 

ও আনন্দ । বিদেশী তে ঘ্বণ্য শ্লেচ্ছ। নিজের 

সমাজেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এক ছুর্লজ্ঘ্য বেড়] 

তুলেছে হিন্দু। হিন্দুর শদ্ধত্য এবং অন্ধতা 

আজ এত চরমে উঠেছে যে, তার জ্ঞান- 

ভাণ্ডারকে যে বিদেশের কোন রত্ব একদ] সমৃদ্ধ 

করেছে কিংব। ক্দাপি করতে পারে, এ-কথ 

সে ভাবতেই পারে না ।--অথচ তার পূর্বপুরুষ 
কখনও এমন ছিলেন ন]। সর্বদাই আদান- 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন' ৩৪১ 

প্রদানের যাধ্যমে তার! ভারতের "সভ্যতাকে 

যাঞ্জিত উন্নত ও জীবন্ত রেখেছেন, ভারতের 
বাইরে যে পৃথিবী, তাকে সমৃদ্ধ করেছেন, 
কাছে টেনে নিয়েছেন। 

বর্তমান ভারতের অন্তম শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক 

ডক্টর বরমেশচন্ত্র মজুমদার এর উপর মন্তব্য 

করেছেন, হিন্দুর পতনের কারণ এইখানেই 
নিহিত রয়েছে । তৎকালীন ভারতের হিন্দু- 

সমাজ কী পরিমাণ ছুর্গতিতে আচ্ছন্ন, তারই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ অল্-বেরুনির গ্রন্থ । জাতের 

নামে বজ্জাতি চলেছে একটানা, যান্ষে মানুষে 

্ত্রী-পুরুষে ছুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে । তার 
ফলে হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 

শুধু নয়, সযগ্র জাতীয় জীবনে ঘটলো প্রলয়ঙ্ধর 
বিপর্ষয়। বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বদ্ধ ইসলামের 

উন্মাদনায় প্রদীপ্ত দুরধ্ধ তুকীর কাছে হিন্দুর 
পরাজয় অনিবার্য হ'ল। জীবন্ত নূতনের কাছে 
জীর্ণ পুরাতন হার মানলে] | ব্যক্তিগতভাবে 
হিন্দু নরপতিদের (যেমন শাহীরাজ আনদ্দপাল, 

চৌহানরাজ তৃতীয় পুরথ্থীরাজ) অমাহৃষিক 
শৌর্যবার্ধ এবং পর্মের আদর্শরক্ষায় অসামান্ত 

তিতিক্ষা আর আত্মবিসর্জনও হিন্দু ভারতকে 

রক্ষা করতে পারলে! না। ১২০৬ খুঃ বিজয়ী 

সীহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘুরির পুজোপম ক্রীতদাস 

কুতবুদ্দীন আইবাক দিল্লীতে উত্তর ভারতের 
মুশ্লিম সাম্রাজ্যের ভিত্বি স্বাপন করলেন । 

স্থৃতরাং হিন্দুর পতনের কারণ ধর্ম নয় 

ধর্মহীনতা। শ্রীরামকৃষ্খ বলতেন, “যতদিন 

বাঁচি, ততদিন শিখি ।' “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে, 
এ স্থত্রের ভাষ্য করে ম্বামীজী বলছেন, “যে 

মাহ্ুষট1 বলে আমার কিছু শিখবার নেই, সে 

মরতে বসেছে। যে জাতিট! বলে আমরা 

সবজাস্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি 

নিকট |, তুকী মুসলমানের কাছে উত্তর 
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ভারতের এই ধর্মহান সবজাস্ত! হিন্দু তাই নতি 

স্বীকার করেছিল। হিন্দু সংহত বা ধর্মের 

প্রাণ যে সমন্বয়, তা তখন অবনুপ্ত। তাই সে 

ধর্মহীন, যদিও কুসংস্কার ও কদাচারে পর্যবসিত 

ধর্ষের খোসাটা আকড়ে ধরে তৎকালীন 
ভারতবাসী ক্ষীণম্বরে বলছিল যে, সে 

ধামিক আর মুসলমান শ্লচ্ছ। 
যুগে যুগে ভারতের উত্থান ও পতনের 

ইতিহাস ধর্ম ও ধর্মহীনতার চতুর্দিকে এমনি 
করেই আবতিত হয়েছে। “ভারতের 
এতিহাসিক ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধে স্বামীজী 

পতনের পর পুনরুথানের পটভূমিকান্বরূপ 
একটি অমূল্য কথ! স্বত্রাকারে আমাদের দান 

করেছেন। “ভারতের ইতিহাসে বারবার দেখা 
গিয়াছে যে, কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুরথানের 

পরে, তাহারই অহ্ৃবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনৈতিক 

এক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে । ইওরোপের 
ইতিহাস পাঠ ক'রে আমরা এমন আর একটি 
কথা শিখেছি । 

£৮0106100 (বিপ্লব সংস্কৃতির পূর্বগামী )। 
অবশ্য ভারতেতিহাসে রেনেস। বা সংস্কৃতির 

পুনরত্যু্খান ধর্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না, 
এবং এদেশের বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন 

সাধিত হয় নীরবে দীর্থকালের সাধনায় ও 

কার্যক্রমে | 

তূ্কী লতানী যুগের প্রাকৃকালে উত্তর 
ভারতে কোন আধ্যাত্মিক অতভ্যুরথান হয়নি । 

তুর্কী-পাঠান শানকালের (১২০৬-১৫২৬) 
শেষার্ধে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাধু- 
সস্তদের জীবন ও সাধন! কেন্দ্র ক'রে ভারতে 

এক অভিনব আধ্যাত্িক জাগরণ ঘটেছিল । 

(উদ্বোধন-_ চৈত্র, ১৩৬৯ দ্রষ্টব্য )। সুলতান 
শাসনের প্রকৃতিতে অনিশ্চয়তা ও কুষ্ত্রতা 
সঘন্ধে ামীজী বলছেন, “এই দেখো, পাঠানরা 
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উদ্বোধন [ ৬&তষ বর্য--৬ঠ সংখ্যা 

আসছিল যাচ্ছিল, কেউ স্বুস্থির হয়ে রাজ্য 

শাসন করতে পারছিল না, কেনন! হি'ছুর ধর্মে 
ক্রমাগত আঘাত কচ্ছিল।'_ (প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য )। রামানন্দ, নানক, চৈতন্ত প্রমুখ 
সম্ভদের আবির্ভাবের পটভূমিকা তুকী-পাঠান 
শাসনের চরম হিন্ুবিদ্বেষ-নীতিতে নিবন্ধ। ওই 

সম্তর] প্রধানতঃ হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিকে 

সুরক্ষিত করতেই এসেছিলেন, যে-ভাষ1 বিভিন্ন 

অঞ্চলে বোধগম্য, সেই ভাষাতেই তার] নব 
ভাবধারা প্রচার করেছিলেন, অবশ্ব ভক্তির 

পথে। মুক্ধি-পথের যে দ্বার অত্যাচারী 

মুশ্িম সুলতান ও তার অস্থচবের| বন্ধ করতে 
গিয়েছিলেন, তাকে খোল! রাখতেই নব 

প্রেরণায় উদ্দ্ধা হন ভারতের হিন্দু, 
মুসলমানকেও প্রেমের ও ওঁদার্ষের ভিত্তিতে 

আপন ক'বে নেবার বাণী সে কান পেতে 

গুনলো সাধুস্তদের ভক্তিমার্গে সাধনার 

অভ্যন্তরে | 

কিন্তু তবুও মধ্যযুগে হিন্দুর 'রাষ্্রনৈতিক 
ক্যবোধ জাগ্রত' ছ'ল না উত্তর ভারতে এত 

বড় আধ্যাত্মিক অভ্যুর্থান সত্তেও। তবেকি 

স্বামীজীর স্থত্রটি ইতিহাস-সম্মত নয়? উত্তর 

স্বামীজী নিজেই দিয়েছেন ওই বিখ্যাত 

প্রবন্ধে । 

'রামানম্প, কবীয়, দাদু, প্রীচৈতগ্ত ব| নানক এবং তাহাদের 

সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী 

হইলেও মানুষের সম-অধিকার প্রচারে সকলে একমত 

ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইসলামের অতিদ্রত অনুপ্রবেশ 

রোধ করিতেই ইহাদের অধিকাংশ শক্তি বায়িত হইয়াছে; 

কাজেই নূতন আকাকঙ্ষা বা আদর্শের উদ্ভাবন তখন তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল ন!। বন্ততঃ যদিও জনসাধারণকে নিজ ধর্মের 

আবেষ্টনীতে ধরিয়া! রাখিবার জন্ত তাহাদের প্রয়াস অনেকটা 

ফলপ্রন্থ হইয়াছিল এবং মুদলমানদিগের উগ্র সাম্প্রদায়িক 

গৌঁড়ামিও কতকট প্রশমিত করিতে তাহারা সক্ষম 



আধা, ১৬৭০ ] 
হইয়াছিলেন, তধাঁপি তীহীরা ছিলেন নিছক আত্মসমর্থন- 

কারী; কোনপ্রকারে শুধু ঝাচিয়া ধাকার অধিকীর লীভ 

করিবার জন্যই তাহারা প্রাণপণ সংগ্রীম করিতেছিলেন ।' 

স্বামীজীর সুক্ম ইতিহাস-চেতনা উপরের 

উদ্ধতিতে অপুর্বভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, 

বহু তথ্য ব! ঘটনার অবতারণ। করলেও মধ্য- 

যুগের ইতিহাসের ধর্মভিত্তিক এই বৈশিষ্ট্যকে 
এমনভাবে ফোটানে। বোধহয় সম্ভব নয়। 

কিন্ত সাধুসস্তদের জীবন-সাধন! কি ব্যর্থ 

হবার? অভিনবভাবে ত। অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই 

দিল্লীর দরবারের ইতিহাসে রূপায়িত হ'ল, 

সমগ্র ভারতে তার আশীর্বাদ বধিত হ'ল। 
হিন্দু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ফিরে পেল ন1 সত্য 

( বোধহয় তখন সে যোগ্যতাও তার ছিল না, 

রাণাপ্রতাপের মহান্ প্রয়াসের ব্যর্থতাই তার 

প্রমাণ), কিন্তু তার মুক্তির প্রশস্ত ছুয়ার 

আবার খুলে গেল। যে জীবনকে অশরীরী 

বাণীরূপে ওই সাধুসস্তর! আকাশে বাতাসে রেখে 

গিয়েছিলেন, যহামতি মুঘল সম্রাট আকবর 

তাকেই যেন ভিত্তি ক'রে মহাভারত রচন! 

করলেন হিন্দু ও মুসলমানের সম-অধিকারের 

ভিত্তিতে । আকবরের রাজত্ব ভারতের মধ্য* 

যুগের ইতিহাসে এক অসামান্ত বলিষ্ঠ ও সুদুর 

প্রসারী ঘটনা । ভারতের অত জটিল অবস্থার 

মধ্যেও মধ্য এশিয়ার বাবরের বংশধর আকবর 

সত্যসত্যই ছিলেন ভারতের জাতীয় সম্তরাটু। 
লরেন্দ বিনিয়ন আকবরের চরিত্র ও 

ভারতের ইতিহাসে তার স্থান নিরূপণ করতে 

গিয়ে নান! কথার মধ্যে লিখলেন-__-এই অদ্ভূত 
পুরুষের মধ্যে ছুটি সত্তা পাশাপাশি বাস 

ক'রত। নিষ্ঠুর বর্বরতা ও বীরত্বে অতুলনীয় 
তৈমুরের যোগ্য বংশধর, মধ্য এশিয়ার রুক্ষ 

তা ও মোঙগলদের অমাহৃষিক শৌর্য বীর্য ও 

কর্মদক্ষতার উত্তরাধিকারী এই আকষয় আবার 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতমা ৩৬৮৩ 

একজন ভারত-পথিকও বটে। এদেশের 

বুদ্ধ ও অশোক, আরও কত সাধূসস্ত তার 

মাঝে কথা কয়ে উঠত, এদেশের মর্সস্থলে 

প্রবেশ করার চাবিকাঠি তৈমুরের এই 
ংশধরের হাতে যেন অবলীলাক্রমে চলে এল । 

আকবরের প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য স্থায়ী 

হ'ল একশত বৎসরেরও বেশি কাল; ভারতের 

জাতীয় এক্য ও রাষ্ট্রিক ংহতি 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ফলে ফুলে 

শোভিত, করলে । তারপর ওরঙগজীব তার 

রাজত্বের মধ্যভাগে আকবরের নীতিকে সম্পূর্ণ 
বদলে দ্রিলেন। ইসলামের এই একনিষ্ঠ ও 

শক্তিমান সেবক গোৌড়ামি, সন্দিগ্ধ-চিত্ততা ও 

পরধর্ম-অসহিষ্ণতা দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের 

মিলনে গড়া ভারতকে আবার বিপর্যস্ত 

করলেন। নানাভাবে অত্যাচারিত হয়ে 

বিদ্রোহী হিন্দু অশান্তি ও অরাজকতায় দেশকে 

ছেয়ে ফেললে । মৃত্যুর (১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) 
পূর্বেই গুরজজীব দেখে গেলেন যে এতবড় 

ংহত মুখল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো! 

ভেঙে পড়ছে। 

স্বামীজী এতবড় উত্থান-পতনের ইতিহাসকে 

ছুটি কথায় “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ফুটিয়ে 

তুলেছেন। “মোগল রাজ্য কেমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, 
কেমন মহাবল হ'ল। কেন? না- মোগলের! 

ওই জায়গায় (হি'ছুর ধর্মে) ঘ! দেয়নি। 

হিছুরাই তো মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি, 

জাহাঙ্গীর, সাজাহান দারাস)কে।- এদের 

সকলের মা যে হি'ছু। আর দেখ, যেই 

পোড়া আরঙ্গজৈব আবার এখানটায় ঘা! দিলে, 

অমনি এতবড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের মতে। উড়ে 

গেল ।' দারাসাকোর মা মমতাজ অবশ্য 

মুসলমান, কিন্তু মনীষী দার| ছিলেন হিচ্দু 

সংস্কৃতির অসীম অছগরাগী এবং উদারচরিত্রের 



৩৩৪ 

মুঘল যুবরাজ, আকবরের খ্ীতিহের ও আদর্শের 

শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী । কিন্ত রাজনীতি, রণ- 

নীতি ও কুটনীতিতে অনভিজ্ঞ এই উপনিষদৃ- 

প্রেমিক সাজাহান-নন্দন সিংহাসনের জন্ 

যে ভ্রাতৃবিরোধ হয়েছিল, তাতে ওঁরঙ্গজীবের 

কাছে পরাজিত ও নিহত হন। ভারতের 

হিন্দু-মুসলমান-মিলনে গঠিত বিরাট জাতির 
ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল এক বিরাট 

সম্ভাবনার দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল। 

দারার এই হিন্দু-প্রীতির জন্তেই বোধহয় স্বামীজী 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্য-_৬্ঠ সংখ্যা 

যে ধর্মাশয়ী ভারতীয় সংস্কৃতির কথ স্বামীজা 

বার বার বলেছেন, তার মানস-সস্তান ছিলেন 

হতভাগ্য দারাসাকো।। 

সুতরাং ভারতীয় ধর্ষের এতিহে উদার 

ও শক্তিধর আকবর যে অপূর্ব মুঘল সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক 
ওরঙগজীব নানাগুণে বিভূষিত হয়েও ভারতের 
প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মহীন 

_পরধর্মাসহিষু। ব'লে প্রমাণিত হলেন এবং 
সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করলেন। 

কার জননীকে ব্ূপকভাবে হিন্দু বলেছেন। (ক্রমশঃ) 

মরুর মৌমাছি 

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

অজ্ঞানের অদ্ধকারে আচ্ছন্ন জীবন ! 
মুকুরের ঘরে বাস করি অন্ুক্ষণ ! 
যেদ্দিকে ফিরাই আখি, হেরি আপনারে ! 

কাদিতেছি “অহং'-এর পিঞুর-ছুয়ারে। 
তুমি ভেঙে দাও এই “আমি'র অর্গল ! 
তোমার আকাশে করো আমারে ঈগল! জ্যোতির সমুদ্রে নিত্য করিতেছি স্নান! 

মুক্তির এ স্বপ্ন কবে হবে ফলবান্? 

ভূমাতেই সখ মোর, অল্প নিয়ে আছি! 

কামনার সাহারায় তৃষার্ত মৌমাছি ! 
এ কান্না থামাতে পারো তুমিই কেবল। 
জাগিয়া ঘুমাই; দৈবী মায়ার শৃঙ্খল 
ভাঙিবার শক্তি কই? কৃপার ভিখারী 

আমারে তোমার করোঃ_কেবল তোমারই! 



স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পর্র.... 
6. ১.১) 

নঃ শরণম্ ৮কাশী 
প্রীমান্ গুরুদাস, ১৩1৭।২০ 

তোমার ৮৭ তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমার শরীর ভাল আছে ও তুমি বেশ 

ধ্যান, ভজন, পাঠ ইত্যাদি করিতেছ জানিয়৷ আনন্দিত হইলাম। এখানে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে, 
তাই গরমের কষ্টও অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে। ঘামাচির যাতনা! আর তত নাই। তবে পায়ের 

বেদন1 খুব বাড়িয়াছে। বাহিরে বেড়াইতে পারি না। পাশের ময়দানে পায়চারি করিয়া 

থাকি। শরার এককপ চলিয়াছেঃ বেশ স্বচ্ছন্দ নহে। সন অনেকদ্িন--প্রায় একমাস 

কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছে ও ভাল আছে। শ্রীশ্রীমার অসুখ কিছুতেই সারিতেছে না। 

কত “চেষ্টা-চরিত্র হইতেছে, কিছুই কাজে আসিতেছে না। প্রভুর মূনে কি আছে, তাহ! 

তিনিই জানেন। : 
মৈথিলি স্বামীর দেহত্যাগের সংবাদে ছুঃখিত হুইলাম। যদিও আমি তাহার পরিচিত 

ছিলাম না, তথাপি তাহার সম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছিলাম। ভালই হইয়াছে। “কলিষুগে 
ধন্তাঃ নরাঃ যে মৃতাঃ।* ইহ! খুব সত্য কথ! বলিয়াই ক্রয়ে ধারণা হইতেছে। 

পতিতপাবনের একখানি পত্র কিছুদিন পূর্বে আমি পাইয়াছিলাম। হরিপদ শিক্ষকতা- 
কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে জানিয় স্বখী হইলাম । 

সর্বশাস্্রযয়ী গীতা। গীতা পাঠ করিয়। তুমি স্বাভাষ্টলাভ কর-_-এই প্রার্থনা । 
সৎসঙগ অতীব দুর্লভ ।.*“মহুয্যাণাং সহস্তরেষু কশ্চিদ্ যততি' ইত্যাদি শ্রীভগবান্ বলিয়াই 

রাখিয়াছেন। ভোগেই সকলের চিত্ত ধাবিত হয়; সংসার ছাড়িতে কে চায়? যতলব 

-সব সুখভোগ, ছঃখ না হয়। কিন্ত এটামনে আসে না যে, ছুঃখ-সংভিন্ন স্বখ কখনই 
সম্ভব নয়। মহামায়ার এমনি মায়া, কিছুতেই চৈতন্ত হ'তে দেয় না। তুমি গীতার 
ধ্যান অভ্যাস করিও। যাহ! পড়িবে, তাহাই মনে মনে আলোচনা! করিবে--উঠতে। 
বসতে, খেতে, শুতে সর্বদাই । তা! হ'লে গীতার মর্ম হৃদয়ে প্রশ্ফুরিত হবে, তাহাতেই, 

শান্তি পাবে। সেবা করিলে মেওয়া মিলিবে, ইহা! অতি ঠিক-অবিসম্বাদী সত্য। চতুর্দশ 
অধ্যায়ের গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারিলে মুক্তি অবশ্যস্ভাবী। ইহাতে গুণাতীতের 

লক্ষণ, তাহার উপায় ইত্যাদি বেশ পরিফ্ারভাবেই বিবৃত আছে। 

“মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 

সগণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রক্মতভূয়ায় কল্পতে ॥+ 

ইহার কারণও দিয়াছেন__ 

(ব্হ্ষণো হি প্রতিষ্ঠাইহম্ অমৃতন্তাব্যয়ন্য চ। 
শাশ্বতস্ত চ ধর্মস্ত সুখন্তৈকাস্তিকন্ত চ॥। 

অতএব এই চতুর্দশ অধ্যায় উত্তমন্ূপে অভ্যাস ও ধারণা করিতে পারিলে আর কিছুরই 
০. 
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আবশ্যক হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহাই 
বিভিন্ন প্রকারে বলিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়েও “অধবেষ্টা সর্বভূতানাম্? ইত্যাদি অধ্যায় পরিসমাপ্তি 

পর্যস্ত আবার এ উভয় লক্ষণাক্রাত্ত ভক্তের কথাই উত্তমরূপে বণিত হইয়াছে । আপনার সহিত 
মিলাইয়! লইবাঁর জন্যই এই সকল লক্ষণ ভগবান পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন জানিবে। 

আস্রামি আমাকেও মজঃফরগড় হইতে এক পত্র দিয়াছিল। আমিও তাহার বাড়ির 

ঠিকানায় এক জবাব লিখিয়াছি। ১&ই তারিখে সে বেনারসে আসিবে, ১৯শে তারিখে তাহার 
কলেজ খুলিবে। তোমার 4011090০0-এর কি হইল? বোধ হয় কিছু হইবে নাঁ। কারণ 

আমি শুনিয়াছি, উহারা সমস্ত ঠিক করিয়া পরে ৪4%:98৩ করে । গণেশপ্রসাদের এক ছাত্র 

নাকি এ পদে মনোনীত হইয়াছে। আস্রানি আমিলে তুমি সকল সংবাদ জানিতে পারিবে । 
এখানকার সকলে একপ্রকার কুশলে আছে । তুমি আমার আস্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাস! 
জানিবে। ইতি-_ 

 শুভাম্বধ্যায়ী 
শীতুরীয়ানন্দ 

( ২) 
শরীহরিঃ শরণম্ /কাশী 

শ্রীমান্ গুরুদাস, ২৬1৮।২০ 

তোমার ২০শে তারিখের একখানি পত্র বছদ্িন বাদে পাইয়া বিশেষ শ্রীতিলাভ 

করিয়াছি। আমার শরীর খুব খারাপ যাইতেছে । ৩৪ দিন হইতে সর্ঘিজরের মতো 
হইয়াছে। আজ সর্দি পাকিয়াছে। বোধ হয় এইবার সারিবে। পায়ের বেদনা! মধ্যে 
অতিরিক্ত কষ্ট দিয়াছিল। এখনও খুব কষ্ট দিতেছে । ইচ্ছামত চল।ফেরা আর করিতে 

পারি না, অতিশয় দুর্বল। অরুচি সমভাবেই চলিয়াছে। শরীর খুব কৃশ হইয়া গিয়াছে। 
আস্রানি এখন ভাল আছে। কখন কখন আমার নিকট আসিয়া থাকে । আমি 

ছু-একবার মাত্র তাহার বাসায় গিয়াছিলাম। ইচ্ছা থাকিলেও আর পারিয়া উঠি না। 

তাহাদের কলেজে যে-সব কাজ খালি ছিল, তাহা! পূর্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল । সেখানে 
আর কাহারও প্রবেশ সম্ভবপর নহে। আমি তাহাকে তোমার পত্রের কথ! বলিয়াছি। 

হরিপদর নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছিলাম। উত্তর দ্িয়াছি। আর পত্র পাই নাই।*"" 
“অথ ত্বামচস্গধামি ভগবদৃগীতে ভবদ্ধেষিণীম্। ইহ]1 হইতে ভবরোগ শাস্তি হয় নিশ্চয়। 

তিলক-প্রণীত গীতারহস্ত” আমি পড়িয়াছি-_বাংলায় নয়, হিল্সীতে। মাধব সাপ্রে অন্থবাদ 

করিয়াছেন। তিলক নিরপেক্ষ বিচার করেন নাই, ইহাই আমার ধারণা । যাহা হউক, খুব 
পরিশ্রম করিয়াছেন ও সময়ের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 

1:08799৪ অল্প অল্পই হুইয়। থাকে এবং সেইরূপ হওয়াই ভাল । 13051702797 নিজে 

0788০ করতে হয়। ক্রমে হয়। 

জ্ঞান ন! হইলে অনাসক্ত হওয়! যায় ন। সত্য, কিন্ত অনাসক্ত হইবার অভ্যাস করা যাইতে 

পারে, এবং দীর্ঘকালের অভ্যাসে যদি উহা! আস্তরিক হয়, তাহ] হইলে অনাসক্তির উদয় আপনি 
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হইয়া থাকে । আর কর্ম করিয়া! তাহার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে, তাহারই প্রীতির জন্য পৰে 

তাহারই জন্ত কর্ম করিতেছি-_-ভালরূপে ধারণ] করিতে পারিলে ভগবানে ভালবাস! হয়, ইহাই 
ভক্তি । ম! সন্তানের জন্ট কত কষ্ট করেন । সদাই তাহার সুখ-স্ুবিধ্র জন্য কত প্রচেষ্টা করেন, 

কিন্ত তাহ! কর্ম বলিয়! তাহার একবারও মনে হয় না। এরূপ করিয়াই মার স্বখ এবং সেইজন্ট 

উহ] কর্ষ নয়, ভালবাসা! । ঈশ্বরে এই ভালবাস। হইলেই তাহাকে ভক্কি বলিয়] নির্দেশ করিয়' 

থাকি। ভগবানকে যদি ভালবাসা যাক, তাহাকে যদি আপনার হইতে আপনার বোধ হয়, 

তাহ হইলেই জীবন ধন্য হয়, কারণ ভগবানই আমাদের প্রাণের প্রাণ ও আত্মার আত্ম । 
আমাদের শুভেচ্ছ। ও ভালবাস। জানিবে। ইতি-_ শুভান্বধ্যায়ী 

শ্ীতুরীয়ানন্ব 

[ মন্তব্য £ নিযলিখিত পত্র-ছুইথানি পৃজ্যপাদ হরি মহারাজের স্বহস্তলিখিত না হইলেও 
তাহারই নির্দেশ ও ভাব অহ্নযায়ী লিখিত বলিয়া এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল |] 

(৩) 
শপ্রীবিশবনাথঃ শরণমূ ৮কাশীধাম 

প্রিয় গুরুদাসবাবু, ৯1১২।২১ 

পরম পৃজনীয় মহারাজ আপনার ২৯1১১ তারিখের বিস্তারিত পত্রে আপনার গীতাহ্শীলন 

ও মনও একটু একটু করিয়া সহিষু হইতেছে জানিয়! গ্রীতি লাভ করিলেন। মহারাজ এখনও 

স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছেন না, বিশেষতঃ পায়ের 0907০51 অসহ বেদনায় দ্িবারাত্র সমানে যন্ত্রণ! 

ভোগ করিতেছেন। শীত যত পড়িবে, ততই বেদনার বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে যন্ত্র! দ্িবে। 
সকাল-বৈকালে একটু হাটিয়৷ থাকেন । এখন হোমিও ওষধ চলিতেছে, এখনও কোন উপকার 

দর্শায় নাই। গত মারাত্মক অসুখের পর হুইতে চক্ষে ছানি পড়িতে আরম্ত হইয়াছে, উহ নাকি 

810090 ৪698৪-এ ন1 আসিলে কোন প্রতিকার নাই । চক্ষু ঠাণ্ড। রাখিবার জন্য ০0198:এ 

চশম! ব্যবহার এবং চক্ষে মধু দেওয়া! হইতেছে । আপনাদের ওখানে খাঁটি পন্পমধূ পাওষা যায় 
কি? সুবিধা হইলে কিছু পাঠাইলে খুব উপকারে আসিবে। মহারাজের পড়াশুনা ও 

লিখা সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। সুতরাং আপনাকে স্বয়ং পত্র লিখিতে পারিলেন না। আপনার 

প্রশ্নের রে সা আমাকে বলিয়! দিলেন । আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম কিন সন্দেহ । 

স্স্ত' অর্থ সমর্পণপূর্বক। কি রকম সমর্পণ করিতে হইবে, শ্রীভগবান্ তাহাই এই 

ক্লোকে বুঝাইয়া। বলিতেছেন । 'সর্বকর্মাণি'-লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর্ম অনুষ্ঠান 
করিবে (৯ম অধ্যায়ে_“যৎ করোধি যদক্লাসি ধজ্ছুছোষি দদাসি যখ, যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ 
কুরুঘ মদর্পণম্*__যাহা। বলিয়াছেন )। তৎ সমস্তই চেতনা-বিবেক-বুদ্ধির দ্বার| “ময়ি'-_ঈশ্বরে 
“সং্ন্ত' সমর্পণপূর্বক কর্মফলের সিদ্ধির দিকে মন না. দিয়া 'মৎপরঃ_আমি যে বাসদের 
জগদীশ্বর-বূপ শ্রেষ্ঠ সর্বাশ্রয় ব! পুরুষার্থ তাহাতে বুদ্ধি অর্পণ কর এবং বুদ্ধিযোগ-সমাহিত বুদ্ধি- 
যুক্ত হইয়! (ব্যবসায়াত্মিকয়! বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিত্য ) সতত চিত্তকে ভগবদ্ভাব বা! প্রেমে আপ্লুত 
কর। “আমি তোমারই হইলাম ।'--আপনি যেমন লিখিয়াছেন-_প্রভূর কার্ষে ভৃত্য যেমন বা 
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বন্তের স্ভায়। ময়ি" প্রকৃতি হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি তে! জড়। তার আবার কর্ম কি? 
শ্ীভগবান্ “অহং", 'মম', “মরি প্রভৃতি স্বপক্ষে ব্যবহার করিতেছেন এখানে । আর জগদীশ্বর 
সগুণ নিগুণ-_ছুই-ই। এখানে অজ্ঞান বা অহংকার দুর করিবার জন্ত বলিতেছেন । কারণ 
পরশ্লোকেই বলিতেছেন--“মচ্চিত্তঃ সর্বহ্র্গাণি যত্প্রসাদাৎ তারম্যসি। আর বিপক্ষে 
বলিতেছেন--“অর্থ চেৎ ত্বমহঙ্কারাৎ ন শ্রোব্যসি বিনজ্ষ্যসি।” গীতাখানি আদি অন্ত পড়িয়। 
দেখিলে আমর! পাই যে, অন মোহগ্রন্ত হইয়া ধর্ম উপেক্ষা করায় সন্ন্যাস-ধর্মে যে আস্ব। 
বাড়িয়াছিল এবং সন্দিধ্ধচিত্ত হুইয়। বন্ধু-বাঙ্ধব-বধজন্ত পাপ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাই 
শ্রীভগবান্ শরণ গ্রহণরূপ কর্মের ব্যবস্থা করিয়! সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন। সুতরাং 
এখানে সর্বকর্ম-সন্র্যাস মনে কর! উচিত নহে, পরন্ত আপনার ব্যাখ্যাঙ্থযায়ী ভাবের কোন 
ব্যাঘাত বা গোলমাল ঘটে ন]। 

“সহ নাববতু সহ নৌ ভুনজ,'-_ইত্যাদ্ি যে উক্তি আছে, তাহ তৈত্তিরীয় উপনিষদে 
ব্রঙ্গানন্দবল্লী ২য় অধ্যায়ে পাইবেন ও ব্যাখ্য। উহার শাঙ্কর ভায্ে পাইবেন। বাংলায় আবশ্টক 
হইলে সীতানাথ তন্বভূষণকৃত উপনিষদের ২য় ভাগে পাইবেন। সুতরাং এখানে আর ব্যাখ্যা 
দিলাম না। 

মহারাজের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছার্দি জানিবেন। এখানকার আর আর সংবাদ ভাল। 
আশ! করি আপনি ভাল থাকিতেছেন। আমাদের ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি: -- 

(৪ ) 
ও শ্ীগুরুঃ শরণম্ ৮কাশী সেবাশ্রম 

প্রিয় গুরুদাসবাবু, ১৭১২।২১ 

আপনার পত্র পূজনীয় হরি মহারাজকে শুনানো! হইয়াছে, এ-বিষয়ে তাহার সহিত 
সুদীর্ঘ আলোচন! হইয়াছে । মোট কথা, তিনি আপনার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ অন্থমোদন 
করেন। তবে এইটুকু মাত্র বলিলেন যে, কৃষিকাজ দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ কর! 
আপনাদের শারীরিক অবস্থাতে কিছু প্রতিকূল হইবে, অন্ত কোন প্রকার 7০259 1089৮ 
শিখিয়া লইলেই চলিবে । তিনি বিশেষ ক'রে এই কথা বললেন যে, 'প্রথমট| তে| বেরিয়ে 
পড়ুক, তারপর অন্য বিষয় দেখে শুনে নেওয়া চলবে ।, বারবার তিনি এই শ্রোকাংশ আবৃত্তি 
করতে লাগলেন, “ম্থগৃহাৎ তুর্ণং বিনিগর্ম্যতাম্।” প্রথম একট] 99018159 ৪66] নিতে পারলে 
তারপর পথ আপনা হতেই সাফ হয়ে আসে। প্রথমট1 নিশ্চয় ক'রে একট! কিছু করাই 
শক্ত। আমার যতট। যনে হ'ল, তাতে তিনি এই অভিমতই প্রকাশ করলেন যে, প্রথমটা 
বেরিয়ে পড়ে তারপর অন্ত সব স্থবিধার বন্দোবস্ত করিয়| লওয়া ; নতুবা সব বন্দোবস্ত ক'রে 
পরে বেরিয়ে আসাটা প্রায়ই হয়ে উঠে ন1। 

আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য করিবার ৮কাশী খুব অনুকুল স্থান বলিয়াই আমার 
মনে হয়, পৃজনীয় হরি মহারাজও সে-বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নাই। আপনার সংকল্পটাকে 
খুব দৃঢ় ক'রে তাকে যথার্থ কাজের দিকে শীঘ্র এগিয়ে নিয়ে আসার কথাটাই তিনি বেশী 
ক'রে বললেন । স্থান নির্বাচন বা 70016 ০01 1110৫--এ-সব বিষয়ে তিনি ততটা] গুরুত্ব 
আরোপ করেন না। সেগুলি সব গৌণ। 

এদিককার সকল সংবাদই ভাল । পৃজনীয় হরি মহারাজ পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। 
অন্তান্ত উপসর্গ অনেকট! কম। একটু একটু বেড়াচ্ছেন বৈকালে তাহার কাছে অধ্যাত্্-রামায়ণ 
পাঠ হচ্ছে। আপনি ভাহার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন।'** ইত্তি-" প- 



কবি বিবেকানন্দ 
[ পূর্বাহথবৃত্তি ] 

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী 

সর্বোপরি উপনিষদের খধি-কবিগণের 
উত্তরাধিকারী কবি বিবেকানন্দ । তাহার 

কৰিতার পদে পদে বিদ্যমান শান্তরসোত্তীর্ণ 

শুভ্র জ্ঞানের বিগ্ভোতন ; তাহারই ভাষায়-- 

'ধৰলকমলশোভঃ জ্ঞানপুপ্জা্টহাস:।১ ১. 
নিবিকল্প সমাধিলৰ জ্ঞান, উপনিষদ অদ্বৈত- 

জ্ঞানের শানস্তভাব তিনি ছড়াইয়] দিক্নাছেন 

তাহার অধিকাংশ কবিতার ছন্দে, পরিণত 

করিয়াছেন অপূর্ব রসে__- 
100 0939 879 1১06 61১9 0069৮ 0৮086 
£11 80809, 900 011209১ 911 9906) 08039) 
1 ৪) 1095০000 911 ৪6739) ৪11 01100406) 
[1)6 দা160638 ০01 0109 901501:89 !ৎ 

অন্গবাদ : 

দেশ আর কাল, আর কার্য ও কারণ, 

এ-সকলি হয় মাত্র বহিরাবরণ | 

ইন্দিয়-মনের পারে মোর অবস্থান | 

আমি দ্র এ বিশ্বের, সাক্ষী সে মহান্! 
1০ 6ত্০ 01:18) ৮013 1১0৮ 0109) 
4100. 1008 10 009 811 01791511180) 
1 0900061069১ [ 0100 9100 
1158811 [0] 109১] 080 1006 10591? ৩ 

অহুবাদদ £ 
নহে দ্বেত, নহে বহু, অদ্বৈতের ভূমি, 

একত্বে মিলিত তাই সকলই আমায়। 
ভেদ দ্বণ! নাহি মোর, নাহি ভিন্ন আমি, 
থাকি আমি মগ্রমাত্র প্রেমে ****: ] 

মাতা 09810 8909, (00201090003 709 1:99 
138 006 8810 01018 10758001, 
815 80500 80006 171811690 009 | 
(০০ 0209 60: ৪]] 6009$] 20 78 1 ৪ 

২ 1109 8900 ০6016 065 
৪ 1১14 

১ শিবস্তোত্রম্ 
ঙ 151৫ 

ভাল মায় মুক্ত হও বন্ধন হইতে, 

ভীত নাহি হও--বুঝ রহস্য পরম! 

শিজ প্রতিবিষ্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে, 
জেনে হনিশ্য় আমি, 'সোহহম্ সোইহম্? !! 

এ যেন সেই উপনিষদেরই কবিতা, 
উপনিষদেরই সুর । 

নিবিকল্প সমাধির পথে গ্রে স্তরে যে 
জগন্মিথ্যাত্বের ও অদ্বৈততত্বের উপলব্ধি হয়, 
তাহাই (প্রলয় শীর্ষক কবিতায় প্রকাশ 
করিয়াছেন উপনিষদেরই স্বরে ; 

নাহি হূর্য নাহি-জ্যোতিঃ-নাহি শশাঙ্ক হুম্দর, 

ভাসে বোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর |." 

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, 

বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'-_এই ধারা অনুক্ষণ | 

সে ধারাও বন্ধ হ'ল শৃস্তেশুহ্ত মিলাইল”...... 

এ শূন্ঠতা জগতের দিক হইতেই শৃন্ততা, 
নতুবা ইহাই পূর্ণতা । আর এইক্সপ চরমতত্বের 
যে এইরূপ সঙ্গীতস্থষ্টি ও রসস্্টি, তাহ] তাহার 

কবিত্বের বিস্ময়কর নিদর্শন | 
01089 609 38010589105 

( সন্ন্যাসীর গীতি ) কবিতায় মুক্তপুরুমের জ্ঞান 

ও আনন্দান্ভৃতির সহিত কাব্যপ্রতিভার 

অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে £ 
1৬/৪16 90 06 005 ! | 

005 9010 00901080109 0100 

[8 00) 17515 ৬9010) 01 ০0010 100৮6: 15801 

[01700108169 53, 
৪00 1908 066058৫0০০7 

ড/1)০৪০ ৫৪11) 20 911) 001 1036 
০: ০৪011 0: (105 

09914 5৬০1 0816 (0 0168৮ 
৮166 19110 015 3068 

০৫ 60০05%/1608৩, ৮৪01 ৪00 51183 
10৪0 00110%/6 ১907০ 

90708 ০1 



৩১৩ 

অহৃবাদ £ 

উঠাও সন্্যাসী, উঠাও সে গান, 

হিমাদ্রি-শিখরে উঠিল যে তান 
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে 

ংসারের তাপ যেথা নাহি পশে 

কাঞ্চন কি কাম কিংবা যশ-আশ 

যাইতে ন! পারে কভু যার পাশ 
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী'*"**, 

এই কবিতায় ভাষা! ভাব ও রসের যে অপূর্ব 
সমাবেশ, তাহা সত্যই অতুলনীয় । 

সম্প্রতি প্রকাশিত 'আমারই আত্মাকে” 

শীর্ষক কবিতায় প্রত্যকু আত্মার সাক্ষিভাব ও 

সগুণ-এই দুইটি ভাবই যুগপৎ প্রকাশ 

পাইয়াছে ছন্দ ও বসের মাধূর্সে। কৰি আগা" 
কেই দেখিয়াছেন পথপ্রদর্শক গুরু বা বন্ধুরূপে, 
াবার নিজের চিরন্ণ স্বরূপ, খ্বির সাক্ষিকূপে 

“আমি মোর যত কাছে, তার চেয়ে তুমি 
আরো! কাছে, মাঝে মাঝে 

মনের তরঙ্গ গুলি উঠিবার আগে 
প্রকাশিত করেছ তুমিই 1 

'্টিশীর্বক কবিতায়ও দেই পরমতন্তই 

সরস ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে-- যাহ] “অশব্ম- 

্র্শমন্মপমব্যয়ম্* যাহা! “নেতি-নেতীত্যাত্মা | 

তিনিই আবার “সৎ-শব্দবাচ্য মায়াশক্কি- 

সমম্বিত জগৎকারণ ব্রক্গ-যিনি “বহু স্যাম্; 

এই ঈক্ষণ বা বাসনার দ্বার] 'জীবেনাত্নাহু- 

প্রবিশ্য' অসংখ্য “অহংরূপ ধারণপূর্বক নাম- 

রূপের অভিব্যক্তি দ্বারা বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া 

আছেন । এই বিশ্বর্ূপ তাহারই রূপ--সেই 

সশক্তি ব্রদ্দেরই ব্ূপ, তাই তাহারই কিরণ। 
“বে বাব ব্রহ্ষণো রূপং যৎ মূর্তমমূর্তঞ্চেতি |” 

কিরণ হর্য হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়, একই 

৪0 12 ০10 300], 

উদ্বোধন [৬৪তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 

বস্ত। শক্তিও তাহার কার্য-ব্রঙ্গ হইতে 
অতিরিক্ত বস্ত নয়, স্বব্ষপতঃ ব্রহ্ষই-_'সর্বং 

খদ্বিদং ব্রহ্ম । এ কবিতায় আমর পাই, সুস্পষ্ট 
বেদাস্তের সিদ্ধান্ত, ছন্দে ও রসে সমৃদ্ধ । 

“গাই গীত শুনাতে তোমায় শীর্ষক কবিতা 
বিবেকানন্দের তত্বনিষ্ঠ কাব্যপ্রতিভার 

অতুলনীয় নিদর্শন । ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও 

রসন্িতে ইহার সমকক্ষ কবিতা! বিশ্বসাহিত্যে 
মিলিবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের মর্ম- 

বাণীর সঙ্গে সঙ্গে ভাহার আধ্যাত্িক অনুভূতির 

অপূর্ব সমাবেশ। এই কবিতায় একসঙ্গে 
পাই তাহার দার্শনিক চিন্তার সিদ্ধান্ত, তাহার 

হাদয়-মথিত গুরুভক্তি ও প্রেম, তাহার সমাধি- 

কালীন লয়ের অস্ভব। পাস তব জনমে 

জনমে”***বাণী তুমি, বীণাপাণি কঠে মোর |, 
ভুক্কি মুক্তি ভক্তি আদি যত, জপ-তপ 

সাধন-ভজন, আজ্ঞা তব দিয়েছি তাড়ায়ে ; 

এই অহেতুক প্রেষের অভিনব প্রকাশের 
পার্থেই পাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আকৃতি-- 

'আছে মাত্র জানাজানি-আশ, তাও প্রভু 

কর পার। আবার দেখি ভক্তির চরম 

আবেগের সহিত যুক্ত তত্তজ্ঞান_-প্রভু তুমি, 
প্রাণসথ| তুমি মোর! 

“কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আযি।? 
আবার মকল আবেগের অন্তে--এ-সকল 

সত্য কথা, কিন্ত মানি অতি স্থুল ভাব, তত্বজ্জের 

এ নহে বারতা । 

'স্থবিস্বৃত অনস্ত আকাশ মন দেখে*"" 

কেন্দ্র যার অহমহমিতি' 

“মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার জড় জীব সেই 

সমক্ষেত্রে অবস্থিত | 

সেই “মাওুক্য-কারিকা”র ধ্বনি--“মনো* 
গ্রাহ্থমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ1, 
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তারপর উচ্চতম অনুভূতির ভূমিতে মম শক্তি প্রথম বিকার," 
স্বগ্রম জলে জল যায় মিলে। আমি আদি কবি, 

সর্ববৃত্তি মনের যখন মম শক্তি বিকাশ-রচন।-_ 

একীভূত তোমার কৃপায় জড় জীব আদি যত, 
কোটী সুর্য অতীত প্রকাশ, একা! আমি করি খেল! শক্তিরূপ| মম মায়! সনে 
চিৎহূর্য হয় হে বিকাশ, একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ 
গলে যায় রবি শশী তারা, মহ] স্থষ্টি বর প্রকাশ, তাহাও ঈশ্বররূপী 
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে। আমারই লীল1-_ আমারই নিজ রূপ দর্শনাজ্কার 
খুলে যায় সকল বন্ধন, ফল-- 

মায়ামোহ হয় দুর।' তস্য রূপং পরিচক্ষণায় ।' 

সমাধিজ তত্বৃজ্ঞানের সহিত শরণাগতির 

অপূর্ব মিলন ! তত্বজ্ঞানের পরেও জ্ঞানী তার 

স্বভাব-সুলভ প্রেমভক্তি, ধ্যান বা সেবাত্বক কর্ম 

লইয়াই থাকেন। তাই-- 

'ধাস তবপ্রস্তত সতত সাধিতে তোমার কাজ ।' 

এর পরে কবিতাটিতে আমরা৷ পাই অপূর্ব 

এক আত্মাহ্ভূতির বিবরণ,য! প্রাচীন যুগে শ্রুত 

ইইয়াছিল অভ্ভণী বাকের কে “দেবীস্থজে', 

এথব। খধি বামদেবের কঠোডুত “অহং যন 

রঙবম্ হ্মশ্চ'এই মন্ত্রে। আবার নাসদীয় 
স্ক্তে'ব আদিম 'তমঠরও অনবগ্ধ রসোত্তীর্প 

বর্ণন। প্রেমিক ভক্তের যিনি “তিনি? ৰা “তুমি'। 
জ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনিই প্রকৃত “আমি | 

“আমি বর্তমান । 
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ড গ্রাসি যবে 

জ্ঞান জেয় জ্ঞাত! লয়, 
মহ অন্ধকার ফেরে অন্ধকার-বুকে 

আমি বতমান।, 

আবার স্ষ্ির আদিতে অবস্থিত সুক্ষ 

পরমাগুকায় ঈশ্বরও “আমি'। এখানেও সেই 
সর্বাত্ব-ভাবের ধ্বনি - ঈশ্বরাত্রভাব ।-- 

“একাকার সুক্সন্নপ শুদ্ধ পরমাণুকায়. 
আমি বর্তমান ।+ 

শক্তিও আমার বিকার বা বিবর্তমাত্র, 

অপরমার্থ--“আমি হই বিকাশ আবার। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বিবেকানন্দ * 

যর্দি কেবলমাত্র কৰি ও সাহিত্যিক-রূপেই 

আত্মপ্রকাশ করিতেন, তাহ! হইলে তিনি কবি 

ও সাহিত্যিক-রূপেই জগদ্বরেণ্য হইয়া 
থাকিতেন। এত গভীর ভাব ও তত্বনিষ্ঠার সহিত 

এরূপ ছন্দ ও রসস্্টির সমাবেশ শুধু সংস্কৃত 
সাহিত্যের উপনিধৎ) ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে ও 

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যতীত 

আর কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। পরিব্রাজক" 
প্রভৃতি গগ্াত্বক রচনায় তাহার কবিজনোচিত 

বর্ণনা পাঠকের মনে অনির্বচণীয় রসের স্ষ্টি 

করে। ষীকেশের গঙ্গার অপুর্ব বর্ণন, সমুদ্র 
ও বেলাভূমির বর্ণন অচিরেই পাঠকের হৃদয়কে 

সেই পরিবেশের মাঝে উপস্থিত করাইয়। 
অনির্বচশীয় রস আস্বাদন করায়। “প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য” প্রভৃতি গবেষণামুলক প্রবন্ধেও বসের 

প্রাচুর্য সর্বত্রই বিছ্থমান। তত্বনিষ্ঠার হুক্তা ও 

দৃঢ়তায়। ভাব-সম্পদের প্রাচুর্ষে, ছন্দের বৈচিত্র্য 
ও নবীনতায়, রসের বিশুদ্ধত। ও সুখাস্বাঘ্তায় 

বিবেকানন্দের কবিত1 ও রচনাসমূহ যে অতি 

উচ্চ স্থান লাভ করিবার যোগ্য, এবং তিনি যে 

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৰবি--ইহা নিঃসংশয়ে 

ৰল যাইতে পারে। 



“কথাস্বত'কার শশ্রীম' 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 

অমৃতলোকের সন্ধান (পেয়েছে যে, 

ভাগ্য যে তার নহে অতি সাধারণ ; 

প্রণম্য সে তে৷ প্রাকৃতজনের কাছে, 

চরণে তাহার নতি করি নিবেদন | 

অমৃতলোকের যাত্রী যে-মহাজন, 

আরো বরেণ্য; আরে শ্রদ্ধেয় যে সে 

প্রণাম আমার জানাই তার উদ্দেশে । 

অমৃততীর্থে এসে যে করেছে পান, 

তার ভাগ্যের পরিমাপ করা যায়! 

বিস্ময়ে থাকি হতবাক্ হয়ে চেয়ে, 

শত কুসুমের অঞ্জলি দিই পা'য়। 

আক পান করেছ সে-অমৃত, 

ধন্য করেছ আপন জীবনখানি, 
সেই অমৃত দিয়ে গেছ ঘরে ঘরে-_ 

তোমার চরণে কী অধ্য দেব আনি? 

'দর্শন' ন। 'দরশন ? 
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ 

পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক করি, 

শাস্ত্র পুথি যায় তত বাড়ি। 

ভাব ও ভাষার আড়ম্বরে, 

নিকট সে চলে যায় দুরে । 

মীমাংসার পথে জটিলতা, 
“দর্শনে ছুর্বোধ্য করে তথা, 

মায়া-মরীচিকা ফেলে জাল, 
ব্যর্থতায় কেটে যায় কাল। 

কিছুক্ষণ ন! পাইয়া মা"য় 

শিশু হয় পাগলের প্রায় । 

পরম প্রশাস্তি দরশনে » 

মাতৃক্রোড়ে থাকে খুশী মনে । 

সারল্যের কাতর আহ্বান, 
তর্কশান্ত্র না রাখে সন্ধান । 

মনোমন্দির ফাকা সেথা, 

ভজন-পুজন সবই বৃথা ? 

“দরশন' নাহি হ'লেহায়, 

“দর্শন? যে ছুর্বোধ্যই রয় ! 



শ্্রী'-নকাশে 
শ্রীশাস্তিকৃমার মিত্র 

জনৈক ভক্ত &ৎনং আমহান্ট” স্ট্রীট স্কুল- 

বাড়িতে আসিয়া দেখেন, 'আ্রীম' একতলায় 

একখানি বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট হইয়া অপর 

একজন ভক্তের মহিত কথা কহিতেছেন। 

ভক্তটি মঠে গিয়াছিলেন, কিন্ত অনেক চেষ্টা 

করিয়াও গুরুদর্শন না হওয়ায় ফিরিয়! 

আসিয়াছেন। 

শ্রীম। গুরুস্বানে গিয়ে, গুরুদর্শন না ক'রে 

ফিরে আসাটা ঠিক হয়নি। একজন 

জগন্নাথ দর্শন করবে ব'লে পঞ্চাশ মাইল 

রাস্তা হেঁটে শ্রীমন্দিরে গিয়ে, সাত দেউড়ি 

পার হয়ে সস্তায় ফেরবার গাড়ি পেয়ে 

দর্শন না! করেই ফিরে এসেছিল। এটাও 

ঠিক সেই রকম হ'ল। একটু অস্থবিধা 

হয়তো! হ'ত? কিন্তু পরমার্থ-লাভ,-সে কি 

অমনি হয়? গুরুই তে। সব। 

ভক্তটির যনে বড় অশান্তি, সাধন-ভজন 

সাধ্যমত করেন, কিন্ত রিশেষ কোন উপকার 

না পাওয়ায় ইতিপূর্বে প্রিমকে জিজ্ঞাসা 

করিয়াছিলেন, প্রাণায়াম কি কুস্তকের দ্বারা 

মন স্থির করিয়া গভীর ধ্যান হইতে পারে 

কিন! ? '্রীম” তখন তাহাকে শ্রীগুরুর আদেশ- 

মত কাজ .করিতে উপদ্দেশ দিয়াছিলেন। 

আজ ভক্তটি পুনরায় সেই প্রশ্ন করিয়া 

বলিতেছেন, “আমার বোধ হয় কিছু হবে না। 

প্রীম। 'ন শ্রো্যসি, বিনজ্ষ্যমি।' গুরু কিংবা 

গুরুস্থানীয় ব্যক্তি যা বলেন; তাদের কথা 

গুনতে হয়। ন1 শুনলে অকল্যাণ হয়। 

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্ভুনকে এ রকম বলেছিলেন। 

তারা মন্দষ্টা, ভূত ভবিষ্বৎ বর্তমান 

সবই দেখতে পান। বিকারের রোগী 
বলে, 'এক জাল! জল খাব'। তোমার 

এক কীচ্চা বুদ্ধি নিয়ে জেনে ফেলেছ যে; 
তোমার কিছু হবে না, তা হ'লে তুমি 
নিজেই তো সিদ্ধপুরুষ। জন্ম-জন্মাস্বরের 
সংস্কারের ভূপ সব জমে রয়েছে। সেগুলি 
পরিষ্কার না হ'লে কিক'রে হবে? এই 
সব সংস্কারমূক্ত হ'তে হবে। শ্রগুরুসঙ্গে- 

সাধুসঙ্গে- মন স্থির হ'লে, তার শরণাগত 
হয়ে প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে তার নাম 

করতে পারলে তবে তার কপায় এ-সবের 

হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আর 

কুম্তক কর।-নিজের গুরুর আদেশ না 

নিয়ে এ সব করতে গেলে বিপদ আছে। 

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, “ব্যাকুল হয়ে তার 

জন্ঠ কাদলে কুস্তক আপনি হয়।' 
এতক্ষণে চারতলার ছাতে আসিয়া পুর্বোক্ধ 

ভক্তটির সহিত আবার কথা কহিতেছেন। 

শ্রীম। ধার শ্রীপা্পদ্ধে আশ্রয় নিয়েছ, তাকে 

শক্ত ক'রে ধরে থাকে|। তাকে বলো, তিনি 

তোমার ইহকাল পরকাল, জন্ম-জন্মাস্তর 

ধরে রয়েছেন। তার উপর বিশ্বাস হারিও 

না। ম্বামীজী বলতেন, “গুরুক1 দ্বারমে 

কুত্তাকা মাফিক পড়া রহো।' গুরু তো 

মানুষ নন, গুরুতে যে মাহুষ-বুদ্ধি করবে, 

তার কিছুই হবে না। গুরু অহেতুক- 

কপাসিছ্ু । প্রীভগবান্ই জগতের মঙ্গলের 

জন্ত শক্তি সঞ্চার করতে গুরুরূপে আসেনে। 

গরুকরণ যখন হয়েছে, তুমি তো 

তাকিয়। পেয়ে গেছ? ঠেস দিয়ে বসো 
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এপাশ ওপাশ। এবারে সব ভার তার 

উপর ছেড়ে দাও। তিনিই সব করবেন, 

তুমি শুধু তার আদিষ্ট কর্ম কর। মনে 
অস্থিরতা আসা ভাল। এটি তার কৃপ।। 

যদি কিছু নাই হয়, মনে কর যে, অনেক 
জন্ম তো! এমনিই গেছে, নয় আর একট! 

জন্মই যাক। কিন্ত সত্যই কিছু হবে 
না-তা নয়, এবার জীব উদ্ধারের 

জনক যিনি এসেছিলেন, এমন বিরাট 

শক্তিমান্ পুরুষ, অবতার হয়ে আর কখনও 
এসেছেন কিনা জানি না। তবে 

সব কিছুই সময়সাপেক্ষ | পার্ধদ ধারা 

সর্বত্যাগী, তারই বিরাট শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে প্রকাশ। এ-সব এখন না বুঝলেও 

পরে বুঝবে । শ্রীগুরুসঙ্গে ও সাধুসঙ্গে চৈতন্য 
হবে, পবিত্রতা আসবে, তার নামে রুচি 

হবে, আর তীর নাযেতেই মন স্থির হয়ে 
সমাধিস্থ আপনিই হবে| নাম, নামী আর 

নামদাতা এক। তার নামই মহামন্ত্ | 

এইবার পৃজনীয় ব্রঙ্গানন্দ স্বামীর জনৈক 
গৃহী-ডক্ত আসিয়াছেন, আম তাহার সহিত 

কথ! কহিতেছেন। 
ভক্ত । মহাশয়! মঠে শুনলাম আপনার 

শরীর খারাপ। আপনি এ অবস্থায় 

একতল। থেকে চারতল! পর্যস্ত ওঠানাম। 

না ক'রে একতলায় কি দোতলায় 

একখান! ঘরে থাকলে ভাল হয়। 

শ্রীম। চারতলায় খোলা ছাত দেখা যায়। 

উপরে অনস্ত আকাশ, সর্বদাই অনস্তের 

সঙ্গে যোগ, যেমন হাড়ির মাছ গঙ্গায় এলে 

হয়। আকাশের দিকে চাইলে মন যেন 

অনস্তে মিশে যায়। তুমি কেমন আছ? 
ভক্ত। আমার কথ আর কি বলব! গুরুদেব 

কি আমায় ভুলে গেলেন? এখন আর 

উদ্বোধন [ ৬৪তয বর্য--৬ঠ সংখ্যা 

আগেকার যতো জপতপ করতে পারি না, 
সর্বদাই মনে অশীস্তি। সকাল-সন্ধ্যায় 
বসি বটে, কিন্ত মন সে-রকম তন্ময় হয়ে 

যায় না। আর বয়সও তে! হ'ল, এখন 

না হ'লে আর কবে হবে? 

শ্রীম। মহাপুরুষদের কৃপা কিংব। ভালবাসা, 

ঠিক যেন আঠার মতে! আকড়ে ধরে 

থাকে। তার শরীর নেই ব'লেকি তিনি 
নেই। গুরুশিত্য-সমন্ধ তে শুধু শরীরের 

সঙ্গেই নয়। সকাল-সন্ধ্যায় গ্রপুরুর মৃত্তির 
সামনে ধূপ ধুনা দিয়ে তার গলায় একটা 
মাল! পরিয়ে দেবে। ভোরবেলায় জপ 

করবার আগে শ্রীগুরুর স্তব করবে আর 

সর্বদা মনে করবে যে, তিনি তোমায় ধরে 

রয়েছেন। তবে তো মন স্থির হবে, 

পবিত্র হবে! 

ভক্ত। সংসারে থেকে মন স্থির রাখা বড় 

শক্ত । কখন কখন মন বড় চঞ্চল হয়, আর 

যেন বশে আনতে পারি না। 

শ্রীম। অর্ভুনও শ্রীকৃঞককে এ কথা বলেছিলেন, 

আর “অভ্যাসযোগেন” মনকে বশে আনতে 

তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। চারাগাছ 

ফুটপাথে পুতে লোহার জাল দিয়ে ঘিরে 
দেয়, পাছে গরু-্ছাগলে খেয়ে ফেলে, কিন্ত 

সেই গাছই বড় হ'লে হাতি বেঁধে দিলেও 

কোন ক্ষতি করতে পারে ন|। মনটাও 

এই রকম। মনের সে অবস্থা, হলে মনই 
শ্রীওরুর কাজ করে। 

অপর ভক্ত । মহাশয়, সাধুর কত জপ-ধযান 

করেন, আমরা তো কিছুই করি না, সময়ও 
নেই। আমাদের কি করা উচিত? 

শ্রীম। ভাল কাজ ক'রে মন্ব কর্মের ফল লব 

ন& করতে হয়, যেমন কাট! দিয়ে কাটা 
তোলা, আর তার শরণাগত হ'তে হয়। 
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প্রকৃতিতে যেটুকু কর্ম আছে, আপনাকে 
অকর্তা জেনে, কর্ষকল ত্যাগ ক'রে সেইটুকু 

কর,_এই নিফাম কর্মেই চিত্বপুদ্ধি হয়। 
তবে সাধন-ভজন ন1] থাকলে ঠিক ঠিক 

নিষ্কাম কর্ম করা প্রায় অসম্ভব । সাধুদেরই 
দেখ না, সব ত্যাগ ক'রে গিয়েও 1800109 

[81160 1000. 91191, রোগীর সেবা এ-সব 

প্রথম অবস্থায় করতে হয়-- এতে চিত্তশুদ্ধি 

হয়। সাধুর কিন্ত এসবও করছে, আবার 
জপ-ধ্যানও করছে, ওটি না করলে “আমি 

কর্তী'-এই বোধ এসে পড়বে, আর তা 

হলেই কর্মে জড়িয়ে পড়বে । 
তবে সংসারেই থাকে। আর সন্যাসই কর, 

নিয়মযত সাধন-ভজন করা একাস্ত দরকার, 

নয়তে। বড় বিপদ । জপ-্ধ্যান নিষ্ষাম হয়ে 

করতে পারলে মনের ময়লা কাটে, আর 

ভার কপাতে তাকে লাভ করা যায়। তবে 

সব সময় হয়তো জপশ্ধ্যান করা যায় না 

তখন শ্রীগুরুসঙ্গ, সাধুসঙগ, সন্গ্রন্থ-পাঠ, 

নচেৎ পূর্বে যে-সব সাধুসঙ্গ হয়েছে, 
সেগুলির চিস্তা--খাওয়ার পর গরু যেন 

জাবর কাটে, সেই রকম। সংসারে কর্ম 
যাই কর--মনটা তার দিকে ফেলে রাখতে 

চেষ্টা করতে হয়। দেখ না, বুড়ো হয়েছি? 
এখন আর মঠে যেতে পারি না। ভক্তের 

মঠে গেলে তাদের মুখে মঠের কথা শুনি, 
আর এই সব চিন্তা করি, ঠাকুরের চিন্তা 
করি। প্রকৃতি-ভেদে কর্ম আছেই। তাই 
আীভগবান্ অর্জুনকে বলেছিলেন, “আমায় 

স্মরণ কর, আর তোমার প্রকৃতিতে যুদ্ধ 

রয়েছে_যুদ্ধও কর। 'মামহুস্মরঃ যুধ্য চ।'? 

আর সময়ের কথা? ইচ্ছা থাকলে কি 

সারা দিনের মধ্যে ছু-তিন ঘণ্টা সময়ও 

সাধন-ভজনে দেওয়া যাক ন1 সংসার কি 

শীষ "সকাশে ৩১ 

সব সময়ই তোমায় হাত চেপে রেখেছে? 
[10706 83:0089 (বাজে ওজর )। 55 

60065 108 5 ছা1]], 61365 18 & আ&১--ইচ্ছা| 

থাকলে উপায়ও হয়। সাধুসঙ্গ মাঝে 
মাঝে বড় দরকার--তবে তো সাধন-ভজন 

করতে ইচ্ছে হবে। 
গদাধর আশ্রম হইতে জনৈক সন্গ্যাসী 

আসিয়াছেন, সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী | 

শ্রীম। আহ্বন, আন্বন, আম্মুন। সাধুর! যখন 
আসছেন, বুঝতে হবে তিনি এখনও 
আমাদের ভোলেননি। 

সন্ত্যাসী। আজ সকালে গঙ্গার ঘাটে অনেকট! 

ঠাকুরের মতে। দেখতে একজনকে দেখেছি, 
কিন্ত তিনি মৌনী, কিছু বললেন ন]|। 
গেই থেকে ভার কথা মনে হচ্ছে। 
ভাবলাম, আপনার মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কথা শুনব ও আপনাকে দর্শন করৰ-_ 
তাই আস]। 

শ্রীম। আর একজনেরও এক সময়ে এ রকম 

হয়েছিল। অনেক কাল আগে, তখন 

ঠাকুরের শরীর গেছে, ঠাকুরের একজন 
ভক্ত- হাওড়া পোলের কাছে, অনেকটা 

ঠাকুরের মতো! চেহারা, এক সাধুর মুখে 
রোদ লাগছে দেখে, ছাতাট! খুলে যাতে 

মুখে রোদ না লাগে, এমন ক'রে 

দাড়ালেন। সাধুটি হাসলেন। “আমি কি 
আপনার জন্য কিছু করতে পারি 1?-- 

জিজ্ঞাস! করায় সাধুটি বললেন, “কাশীর 
একখান! টিকিট পেলে কাশী যেতাম।' 

টিকিট কেটে তাকে গাড়িতে বসিয়ে দিলে 

তিনি ভক্তটির ছাতে একটি পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ 
দিয়ে বললেন, “এটা রাখত তোর ভাল 

হবে।” ভক্তটি কফি জানি কেন, সেটি হাত 

পেতে নিলেন। পরে হাওড়ার পোল পার 
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হওয়ার সময়, তাঁর মনে হ'ল--ঠাকুর তে 
আঙ্ষীর ভাল মন্দ; মঙ্গল অমঙ্গল, জীবন মরণ, 

ইহকাল পরকাল-_সব ভারই নিয়েছেন, 
তবে হাত পেতে কেন ওটি নিলাম, তা হ'লে 

কার উপর আমার সেবিশ্বাস কোথায়? 
তাই গঙ্গায় সেটি ফেলে দিলেন। তিনি 

যখন রাতদিন দেখছেন, রক্ষা করছেন, 
তখন ও-সব আর কেন? 

_ প্রথম যখন তার দর্শন পাই, যনে হ'ল-- 

যেন সাধারণ মানব; তারপর যত দিন যেতে 

লাগলো, দেখি-অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, মায়ার 

আবরণে যেন ঢাকা, আমাদের মনের ধর]- 

ছোয়ায় বাইরে। 
-তিনি বেদবিধির পার। কৃপা করে 

শ্রীপাদপস্মে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাই। তিনি 
চলে গেছেন কত বৎসর হ'য়ে গেল, কিন্ত 

আশ্চর্য এই যে, মনে হয়--এ-সব ঘটন! যেন 
কাপ হয়ে গেছে! তিনিই সব। ট্রামের ট্রলি, 

যতক্ষণ তারের সঙ্গে যোগ-গাড়ি, আলো, 

পাখা সবই ঠিক চলছে, ট্রলিটাকে নিটু ক'রে 
দাও তো! কিছুই আর চলবে না। এখন বেশ 

দেখতে পাচ্ছি, তিনি হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন» 

আর শেষটুকু তিনিই নিয়ে যাবেন । 
এতক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে। সমস্ত দেবদেবীর 

“ফটো”র সামনে আলো! দেখানো! হইতেছে। 
একট! পাখি ডিমে ত! দিতেছে-এই ছবিটির 

কাছে আসিয়! শ্রীম বলিতেছেন, “কাজ যাই 
করা যাক, পুরে! মনট1 থাকবে তার উপর। 
দেখুন এই পাখিটা, পুরে মনটা রয়েছে “তা' 
দেওয়ার কাজে, চোখছুটি খোল! থাকলেও 

বাহিরের জিনিসে মন নেই, কিছু দেখতে পাচ্ছে 
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না। তার কপাতে মনকে যদি এই রকম ক'রে 

তাতে লাগিয়ে রাখা যায় তো হয়। জপতগ। 

সাধন-ভজন, বিবেক-বৈরাগ্য--এ-সবের উদ্দেশ 

হ'ল তাকে পাওয়া। কিন্তু সে-রকম ব্যাকুলতা 

একাগ্রতা ও তন্ময়তা না এলে তিনি ধর! 

দেন না।, 

ন্যামী। যেমন শ্রীমতী রাধারানীর হয়েছিল? 

শ্রীম। হ্যা, এ রকম। তার চিত্তা করতে 

করতে নিজের দেহবোধ পর্যস্ত থাকবে ন]। 

তবে সাধারণ জীবের অতটা হওয়া তো 

সম্ভব নয়। আ্রীরাধিকা মহাভাবময়ী। 

শ্রপ্রীমায়ের দর্শন তো। হয়েছে, তাকে কি 

আমরা বুঝতে পারি? মহাশক্ষি স্বয়ং 

অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তার ভাব চাপবার 

ক্ষমতাও ছিল অসীম। যেন অন্তঃসলিল! 

ফন্তু। উপরে বালির স্তর, নিচে যে জল 

আছে, বোঝবার জো! নেই। এদিকে 'রাধু 
রাধু' করছেন, হেঁসেলে রান্না করছেন, 

ঘর নিকুচ্ছেন, আবার ওরই মধ্যে হয়তো! 
প-ছুখানি মেলে ব'সে আছেন, বাইরের 
কোন হুশ নেই, সমাধিস্ব। 
এইবার সকলে ধ্যান-জপ করিতেছেন । 

কিছুক্ষণ পরে ব্রক্ষচারীটি গান গাহিতেছেন, 
'গাওরে জয় জয় বামকৃষ্ণ-নাম।' আয হাত 

জোড় করিয়া গান শুনিতেছেন। পরে আবার 

গান হইতেছে £ “রামকঞ্, শ্যাম, শ্যামা, শিবে 

ভেদ ভেব না আমার মন। গান শুনিতে 

শুনিতে 'শ্রীমর চোখ দিয়। জল পড়িতেছে, 

একটু প্রক্ৃতিস্থ হইয়া চোখ মুছিতেছেন ও 
বলিতেছেন, “তিনিই সব। তাকে চিন্তা করলে 
সব দেব-দেবীরই চিত্ত করা হয়।! 
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বোধহয় সেটা! ১৯২৭ খুঃ। রাচিতে এ 

সময় চমৎকার একটি “ডক্তগোষ্ঠী' গড়ে 
উঠেছিল আমাদের মধ্যে। প্রীরামকৃের 

ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে জ্রীশ্রীমায়ের অজ 

কপা আর স্বামী বিবেকানন্দের সুছুর্লভ 

সঙ্গ লাভ আমাদের মধ্যে অনেকের ভাগ্যেই 
ঘটেছিল। বছর কয়েক আগে ১৯১৩ খুঃ 

জয়রামবাটীতে আ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা! লাভ 

করেছি। “বাঘে-খেকে! ছেলে ব'লে মা যে 

আমাকে বিশেষভাবে চিনতেন, সেই আনন্দে 

আমি তে! প্রায় আত্মহার! হয়েই থাকতাম । 

আমাদের নিজের গ্রাম বার্থায় ঘটনাট! 

ঘটেছিল ১৯০৬ খৃঃ। বরিশালের এ গ্রামে 

একট] বাঘ উপদ্রব করছিল একবার । অনেক 

গরু-ছাগল গিয়েছিল বাঘটির পেটে । একদিন 

গ্রামের লোকজন মব জড় হয়ে লাঠি-সড়কি 
নিয়ে টিন পিটিয়ে ঘেরাও ক'রে বাঘটাকে 

মারবার ব্যবস্থা করেছে। দর্শকদের মধ্যে 
আমিও ছিলাম। হঠাৎ বাঘটা সরাসরি এসে 

পড়ে আমার ওপর | বল! বাহুল্য গ্রামবাসীদের 

তৎপরতায় প্রাণে বেঁচে গেলাম, কিন্ত বাঘের 

সন্সেহ আলিঙ্গনের চিহ্ন আজও ধারণ করে 

আছি নিজের দেহে। জয়বামবাটীতে প্রসঙ্গ- 
ক্রমে ভক্তদের মধ্যে এই গল্পটি মুখে মুখে 
ফিরতে ফিরতে শ্রীত্রীমায়ের কানে গিয়ে 

পৌঁছয়। সেই থেকে প্রীক্রীযা আমাকে আদর 
ক'রে “আমার বাঘে-খেকো। ছেলে' ব'লে 

উল্লেখ করতেন। 
রাঁচিতে সেই সময় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ 

এলেন। বশাচির যোরাবাদী পাহাড়ের ঠিক 

নিচে শ্রদ্ধেয় ৬সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুরের 
জ্ঞানদা! দেবী রামকৃষজ মিশনকে সাত-আট 

কাঠা জমি দান করেছিলেন। তার ওপর 

ছোট খোলার চালের একটি জীর্ঘ ঘর ছিল। 

আর মাসিক দান বরাদ্ধ ছিল পঁচিশ টাকা। 
এই স্থল নিয়ে স্বামী সারদানন্দজীর নির্দেশে 
বিশুদ্ধানন্দজী মিশনের কাজ শুরু করলেন। 

তার একক শক্তি অনুযায়ী তিনি যথাসাধ্য 

পরোপকার করতেন। গরীব রোগীদের 

হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন। তীর আশরমে 

ধর্মালোচন। করতেন। 

অতি শান্ত এবং অমায়িক ভাব ছিল ত্বার। 

সমবয়সী বলেই বোধহয় আমার সঙ্গে হৃগ্ত| 
গড়ে উঠতে দেরি হ'ল না একটুও । 
আমাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পর 

ডূরাণী৷ ছূর্গাপৃজ্জা-হলে একটি ক্লাস খুললেন । 
সেখানে উপনিষদ আর গীতা পড়াতেন। 

অতি চমৎকার ব্যাখ্যা করতেন। ক্রমে যা 

হয়, বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের অন্থরাগীর সংখ্যা 
বাড়তে লাগলে! । সরকারী উকিল ছিলেন 

আপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের 

মুখে তার নাম ছিল গোপালবাবু। তিনি 
উদ্ভোগী হয়ে ঠাদী তুলতে লাগলেন-__টাকাট' 
সিকেটা যে যা দেন। তাছাড়া গোপালবাবু 
ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান । 

চেষ্টাচরিত্র ক'রে ওই ঠাদার টাকা দিয়ে 
গোপালবাবু মিশনের ওই ঘরখানার ষংস্কার 
করালেন। খোলার ছাদের তলাট1 টিনের সিট 

দিয়ে বাধিয়ে দ্িলেন। আর মিশনের সার! 

বছরের খরচের চাপটা! যোগাড় ক'রে দিলেন। 



৩১৮ 

তখন উৎসব-টুংসষে আমরা একাই 
একশো! | ঠাকুরের কি মায়ের জন্মদিন কিংবা! 

কোন পুজো পার্ণণে এক ঘটি দ্ধ নিয়ে 
গিয়ে হাজির হতাষ আশ্রমে। তারপর 

চলতো! পূজে! আর ভোগ রান্নার আয়োজন । 
আয়োজন আর কি-_একটু তরকারি আর 
পায়েস আর খানকতক লুচি। আমিবেলে 

দিতাম আর বিশুদ্ধানন্দজী ভাজতেন। ব্যস। 

হয়ে গেল। প্রসাদ পেতাম আমর। দু-জন 

কখনো-সখনে| বাইরের দ্ব-একজন ভক্ত । ওর 

বেশী সামর্থ্য কোথায়! আর আজ 'দীয়তাং 

ভূজ্যতাম্' ! 

বড় আনন্দে কাটতে! দিনগুলো । তখন 

সপ্তাহাত্তে (*/9০)-800 01০০৮) তিন টাক। 

পৌনে সাত আন! দিলেই কলকাতা 
যাতায়াতের টিকিট পেতাম- বৃহস্পতি থেকে 

মঙ্গলবার । আসতাম বেলুড় মঠে। সেখানে 

দেখা হ'ত মঠের সাধুদের সঙ্গে, আলাপ- 
আলোচনা হ'ত ধর্মপ্রসঙ্গে। আবার ফিরে 

আসতাম রশাচিতে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যস্ত 

আমি মোরাবাদদী আশ্রমেরই বাসিন্দা! ছিলাম । 

শিবল।ল সাহু ব'লে এক ভক্ত মিশনের জন্ত 

আরও ছুখানি ঘর তুলে দ্রিলেন--সঙ্গে একটি 
বারান্দা আর বাথরুমও তৈরী ক'রে দিলেন। 

তখন বিশুদ্ধানন্দজীর অহ্রাগীর সংখ্য। প্রচুর। 

রাত্রি তিনটের সময় বিশুদ্ধানন্বজী শয্য] 

ত্যাগ করতেন। বেল! আটট। পর্যস্ত নিজের 

ঘরে বসে ধ্যান করতেন। সকাল আটট! 

সাড়ে আটটার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে 

আসতেন, ঠাকুরঘরে প্রণাম ক'রে সামান্য 
কিছু খেয়ে জল খেতেন। তারপর বেড়াতে 

যেতেন একটু । ফিরে এসে চিঠিপত্র লিখতেন। 
ছপুরবেল! সবার সঙ্গে খেতে বসতেন। 

খুব সামান্ত পরিমাণে খেতেন। ছুপুরে এক 
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ছটাক চালের ভাত আর রাত্রে এক ছটাক 
আটার রুটি। এই পরিমাণের ব্যতিক্রম 

দেখিনি | যাস্টার যশায়ের জীবনযাত্রার ধার! 

আহারাদিতে অহ্বসরণ করতেন । খেতে বসে 

নানা কথা নিয়ে আলোচনা করতেন। কত 

সহজ প্রসঙ্গ গুরু ক'রে গভীরতার মধ্যে ডুবে 
যেতেন। একদিন হঠাঁৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 

“বলুন তো! বৃদ্দাবনে বস্কুবিহারীর ঝাঁকি দর্শশ 

হয় কেন? নানা জনে নান। উত্তর দ্রিলেন। 

কোনটাই ওঁর মনঃপৃত হ'ল না। আমাকে 
জিজ্ঞেন করলেন, “আপনি কি বলেন 

নগেনবাবু? আমি বললাম, মহারাজ; 
শুনেছি-- একবার এক পরম ভক্ত বঙ্কুবিহারীর 

অপরূপ রূপ দর্শন করতে করতে সেইখানেই 

দেহত্যাগ করেছিলেন ।” উনি ঘাড় নাড়লেন 

-িছু তাও নয়। ক্ষণিকের দর্শন--তারপরেই 
দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়ে দর্শনাতীতকে 'ছদয়ে 

স্থাপন করা । তারপর সেই ব্ূপের অহৃচিন্তনে 
গভীর ধ্যানে ডুবে বাওয়া।' প্রত্যেকটি 

কথার সঙ্গে সঙ্গে উনি যেন নিজে সেই 
প্রত্যেকটি স্তরকে অন্তরে উপলব্ধি ক'রে 

গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। আমর! গভীর 
বিস্ময়ে তুর সেই ধ্যানস্থ মুখের দিকে চেয়ে 

বুইলাম ! 
খেয়ে ওঠার পর ছুপুরবেলাটা পড়াশুনার 

মধ্যে দিয়ে কেটে যেত। বিকেলবেল। 

বাঙ্রের সব লোকজন আসত । কত লোক 
যে আসত দুরদূরাস্তর থেকে--কোন কোন 

দিন ছুশো তিনশো লোক আসত । সন্ধ্যা 

পর্যস্ত ভগবত্প্রসঙ্গে নানা আলোচনা] হ'ত। 

একদিন সন্ধ্যাবেল! একট গরম চাদরে পা-ট! 

সব মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে.বসে আছি। 

হঠাৎ বিশুদ্ধানন্দজী তার নিজের এক জোড়া 
মোজা! এনে আমায় বললেন, নগেনবাবু এই 



আবাঢ়, ১৩৭০ ] 

মোজা-ছটো আপনি পরুন। আষি তো! 

মহাকুষ্ঠিত হয়ে পড়লাম, তার পরা মোজ। 
আমি পায়ে দিতে পারি! নিলাম না। 

আজ কিন্ত দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গিয়েছে। এখন 

মনে হয়ঃ কত সহজেই নিতে পারতাম, উনি 
যদি একবার বলতেন, “মাথায় একবার ঠেকিয়ে 

নিন, তা হলেই হবে।' তা হলে নিশ্চয়ই 
নিতাম।. ঢাকার নীরদ মজুমদারের মাকে 

প্ীত্রীম। এই রকম বলেছিলেন । 

খাবার পর এটে! হাত ধোবার জন্য 

শ্রতীমা জল এগিয়ে দ্িয়েছিলেন। ভক্ত 

কুষ্ঠিত হয়ে বলেছিলেন, 'মা, আপনার দেওয়] 
জলে এটে৷ হাত ধোব 1 মা সঙ্গে সঙ্গে 
উত্তর দিয়েছিলেন, “তাতে কি! প্রথমে 

একটু মাথায় ঠেকিয়ে নাও ।' 
মা চট ক'রে কি রকম সমস্যার সমাধান 

ক'রে "দিলেন! সত্যিই তো, ভক্কিই সব। 

গঙ্গার জলে স্নান করতে নামার আগে একটু 
জল মাথায় ছিটিয়ে নিতে হয়। তারপর সে 

জলে প| ঠেকালেও কিছু দোষ নেই। 

 বিশদ্ধানন্ব-্বৃতি ৩১৯ 

১৯৫২ পর্যস্ত বিশুদ্ধানন্দজী মোরাবাদী 

আশ্রমে ছিলেন। তখন প্রতি বছর পুজোর 
সময় যেতেন কাশীতে । উত্সবের সময় বেলুড়ে। 

নয় জয়রামবাটীতে। বাচিতে যতবারই 
গিয়েছি, প্রত্যেকবারই তার সঙ্গ লাভ করেছি। 
১৯৪৭ খৃঃ স্বামী অচলানন্বজী যখন দেহরক্ষা 

করলেন, স্বামী বিশুদ্বানন্জী তখন মিশনের 

সহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। যেখানেই থাকি 
ন1 কেন, বিজয়ায় এবং পয়লা বৈশাখে প্রণাম 

জানিয়ে চিঠি দিয়েছি-আশীর্বাদী উত্তর 
পেয়েছি। ১৯৬-এর ৬বিজয়াতে কাশীর 

ঠিকানায় যে চিঠি দিয়েছিলাম, কেন জানি না, 
তার উত্তর পাইনি । সেজন্ত পয়লা বৈশাখ 

আর চিঠি দিইনি । বিশ্ুদ্ধানন্দজী আসানসোল 

রামক্ মিশনে এসে খোঁজ নিলেন, 

“বার্মপুরের সেই বুড়োটি বেঁচে আছেন তে1 1” 
বেঁচেই তো! আছি। তাই খবর শুনে ওর 
সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ওর সদানন্ব 

সঙ্গলাভ শেষবারের মতো হ'ল! 

সাধুসঙ্গ বড় প্রয়োজন ) ঠাকুরের ভাষায় “ঘড়ি মেলানো" । ঠাকুরের কাছে ধার] যেতেন, 
তারা তার কথ! শুনে বুঝতে পারতেন, তাদের মলট| বিষয়ের দিকে কতটা! এগিয়েছে, আর 
ভগবানের দিক থেকে কতটা পিছিয়ে এসেছে। সাধুর কাছে গেলে সেইটে বুঝতে পার! 
যায়-_অর্থাৎ তখন বিবেক জাগে । বিবেক বলে দেয়-আমর1 ভগবানের কাছ থেকে পিছিয়ে 
এসেছি । এই জন্ত মন-ঘড়িটিকে মিলিয়ে নিতে হয়, :৪৫018$9 ক'রে নিতে হয়। সাধুসঙ্গ 
হুশ এনে দেয়। সাধুসঙ্গে ভক্তি বিশ্বাস.অহ্থয়াগ লাভ হয়, এমনকি ভগবান পর্যন্ত দর্শন হয়। 
এখনই হয় না কেন? কারণ মন বিষয়ে বাধা পড়েছে। আমার নিজের জিনিস অপরের 
কাছে বীধা পড়েছে । মন তো আমার হাতে নেই। কাঙ্জেই কি ক'রব? সাধুসঙ্গে সেই 
বন্ধকী মন নিজের কাছে ফিরে আসে। 

--সিওএসজ' 



শতাব্দীর নমস্কাঁর 
শ্রীন্বরেন্দ্রনাথ মিত্র 

শতাব্দীর মহালগ্রে করি নমস্কার__ 
হে বীর বিবেকানন্দ, নর-অবতার ৷ 

সপ্তষির জ্যোতিবর্ত্বে অথণ্ডের ঘরে 
মহাতপে মগ্ন ছিলে বরতন্্র ধারে । 

জীবছুঃখে হিয়া তব উঠিল কাদিয়া__ 

তাই কিগো ছুটে এলে ধেয়ান ত্যজিয়া! 
রামকৃষ্ণ-অবতারে নবভায্য দিতে 

নররূগী নারায়ণ এলে কি ধরাতে 1 
কেহ তোমা চিনে নাই সেই যুগক্ষণে_- 
গুরু তব টেনে নিল হৃদয়-গহনে । 

তোমায় দরশ লাগি ব্যাকুল পরানে 

কত নিশি কাটিয়াছে বিনিদ্র নয়ানে ! 
সৌর লোকে উক্ধা-সম মুহূর্তে জলিয়া _ 
চলে গেলে দিব্য ধামে মরত ভুলিয়া। 

রেখে গেলে ধরাতলে অমিয়-বারতা। 
জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-পথে অপূর্ব সমতা । 

ভারতের দেন্-ছুঃখে সদা চিন্তা-লীন-_ 
যাপিয়াছ কত নিশি নিমেষ-বিহীন। 

বনের বেদান্তে আনি সংসারের মাঝে 

ছড়াইয়| দিলে তারে প্রতিদিন কাজে। 

পাশ্চাত্যে শোনালে তুমি ভারতের বাণী, 

কন্ধুকণ্ঠে অভীঃ-মন্ত্রে জাগালে ধরণী ঃ 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা, 

দীনরূপী নারায়ণে পুজা, 

ঈশ্বর সাক্ষাৎ সেই 
বৃথা তারে অন্য কোথ! খোঁজা ।' 

বিশাল হৃদয়ে তব দীন-ছুঃখী তরে 

স্নেহের গীযুষ-ধারা রেখেছিলে ধরে । 
সেই কথা স্মরি হিয়া কাদে বার বার 

শতাব্দীর মহালগ্নে করি নমস্কার । 



শ্রীজ্ঞানেশ্বরের “অদ্ৃতানুভব 
০ গা 

[সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বঙ্গাহবাদ ] 

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এই গ্রন্থে শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ শুদ্ধ 

অদ্বৈত-তত্বের প্রতিপান করিয়াছেন। 

১২১২ শকে শ্রীজ্ঞানেশ্বর শ্ীমদূভগবদৃগীতার 

টাকা 'জ্ঞানেশ্বরী?১ ব1 “ভাবার্থদীপিক1' মারা 
ভাষায় “ওবী' ছন্দে রচনা! করেন। কথিত 

আছে, যখন তাহার জ্যেষ্ঠ ভাতা ও গুরুদেব 

শীনিবৃত্তিনাথের চরণে এই গ্রন্থ সাদরে অর্পণ 
করেন, তখন গুরু নিবৃত্তিনাথ তাহাকে অখণ্ড 

সর্বব্যাপী নিত্য স্বয়ংসিদ্ধ বন্দস্বরূপ সম্বন্ধে একটি 

গ্রন্থ আপন বুদ্ধি ও অন্থভব অস্থসারে রচন] 

করিতে আদেশ করেন। দশ প্রকরণে বিভক্ত 

'অমৃতান্ভব' বা “অহ্নভবামৃত' গুরুর আজ্ঞায় 

রচিত সেই গ্রন্থ। ইহাও “ওবী' ছন্দে রচিত 

এবং ইহার মোট শ্লোকসংখ্য1 ৮১২। 

জ্ঞানেশ্বরী'তে যে অদ্বৈত-তত্বের আভাস 

পাওয়া যায়, যাহ! “চাঙ্গদেব-পাবষ্টা'তে 

সংক্ষেপে জীবের ব্রদ্ষৈক্য-স্বর্ূপ বণিত হইয়াছে, 
'অমৃতাহ্থভবে” সেই অদ্বৈত-তত্বের বিশদ 

আলোচন। করা হইয়াছে। জীব ও জগৎ যে 

তত্্বতঃ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই এই 

গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাগ্য বিষয়। 

(১) 
প্রথম প্রকরণে শ্রীজ্ঞানদেৰ জগতের মূল 

জনক-জননী- আদিকারণ নিরুপাধিক শিব- 

শক্তিকে বন্দনা করিতেছেন। ইহারা উভয়ে 

১ 'জ্ঞীনেরী' জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর-কৃত গীতার ব্যাখ্যা । 

গত কয়েক বৎসরে উদ্বোধনে ইহার কয়েক অধ্যায়ের অনুবাদ 

প্রকাশিত হইয়াছে।--উঃ সঃ 

€ 

পরস্পর সংলগ্ন হইয়! নিরস্তর অদ্বৈত আত্মততৃই 
প্রকট করিতেছেন, দম্পতির মধ্যে একজন 

(পুরুষ) যখন আপন স্বরূপে লীন হুহয়! 
থাকেন, তখন প্রকৃতির আভাস হয় আর 

পুরুষ জাগিয়া উঠিলে সংসারের নিবৃত্তি 

হয় এবং শুদ্ধ স্বরূপমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। 
যিনি হুক্ম ও অক্রিয়ভাবে আপন স্বরূপানন্দে 

বিরাজমান এবং ্ক্র্ূপেই সর্বব্যাপক, তিনিই 
প্রকৃতির শোভায় বিশ্বরূপ ধারণ করেন। 

দ্বৈতভাবের বিলাস হইলেও মূলতঃ এক অদ্বৈত 

আত্মততৃই প্রকট হইয়া আছে। এই শিবশক্কি 
হইতে অভিন্ন শিবশক্কি-বূপ ভৃতেশ ও 
ভৰানীকে জ্ঞানদেব বন্দনা! করিতেছেন । 

(২) 
দ্বিতীয় প্রকরণে গুরু-প্রশস্তি করা হইয়াছে । 

এই গুরুশিষ্য-সন্বন্ধ একটি আশ্চর্য ব্যাপার । 
যিনি সংসারতাপ-গীড়িত জীবের ছুঃখনিবৃত্ধির 

জন্থই শরীর ধারণ করেন, ধীাহার অপাঙ্গ- 

দৃষ্টিতেই আত্মজ্ঞানলাভ হয় এবং বন্ধনও 
যোক্ষব্ধপ ধারণ করে, ধাহার কৃপাতুষার-বৃিতে 
অবিগ্ভার নাশ হয়, সেই গুরু ও তাহার শিষ্ের 

মধ্যে কোন ভেদ নাই। সুর্যের সম্মুখে যেমন রাত 

টিকিতে পারে না, জলে পড়িলে যেমন লবণের 

আকার ঘুচিয়া যায়, কপূর্রের অলংকার যেমন 
অগ্নির কাছে গেলে আর অবশিষ্ট থাকে না, 

তেমনি সদ্গুরুর কাছে শিষ্যের নামক্ধপের 

অবসান হয়। বন্দনা করিতে গেলেও তিনি 

বন্দনীয় হন না! “গুরু ও “শিষ্য এই ছুই 
শব্দের অর্থ এক ্রাগুরুই ; গুরুই নিজে শিষ্য 
ও গুরু হইয়া বিলাস করেন। 
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(৩) 
তৃতীয় প্রকরণে বাণীর খণশোধের কথ! 

বল] হইয়াছে £ 
পরা"দি বাণী জীবের অবিগ্যারূপ বন্ধনের 

নাশ করিয়া মোক্ষসাধনের উপযোগী হয়, পরস্ত 

অবিগ্ভার সহিত বাণীও আপন স্বরূপের নাশ 

করিয়াই মোক্ষের উপযোগী হয়। এই 'পরা?, 

'পশ্যন্তী”; “মধ্যম” ও “বৈখরী” বাণী তত্বজ্ঞানবূপ 

দীপ আালায়। এই জ্ঞানও বন্ধন-স্বর্ষপ, 

নিত্যজ্ঞানরূপ আত্ম যখন সত্তৃগুণাশ্রয়ী জ্ঞানের 
প্রভায় আপনাকে “সোহহম্? বলিয়া জানিতে 

পারে, তখন সেই জ্ঞানই বন্ধন হয়। এই জ্ঞান 
জ্তঞানাতীত আত্মস্বক্ূপে বিলীন হইলেই মোক্ষ 

হয়। 

(৪) 
চতুর্থ প্রকরণে জ্ঞানেশ্বর জ্ঞান ও অজ্ঞানের 

স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । নিদ্রার নাশ হইলে 
যেমন তৎসাপেক্ষ জাগৃতিও চলিয়া যায়, এবং 

তখন কেবল স্বরূপভূত জাগৃতিই থাকে, তেমনি 
অজ্ঞানকে নাশ করিয়। জ্ঞানও নাশপ্রাপ্ত হয়। 

তখন জ্ঞানাজ্ঞান গ্রাস করিয়! শুধু স্বরূপতভূত 

শুদ্ধজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানের দ্বার! 
প্রকাশিত কর] যায়, কিংবা অজ্ঞানের দ্বারা 

মলিন হয়। শুদ্ধ-ব্রন্ষষ্বরূপ জ্ঞান এরূপ 

নহে--জ্ঞানাজ্ঞান-বিবঞ্জিত শুধু জ্ঞানমাত্র। 
আর এই শুদ্ধজ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব নাই; 
“আকাশ কি আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে 

পারে? অগ্নিকি আপনাকে জালায়? দৃষ্টি 

কি আপনাকে দেখিতে পায়? স্বাদ কি 

আপনাকে চাখিতে পারে? নাদ কি আপনার 

ধ্বনি আপনি শুনিতে পায়? হ্র্য কি 

আপনাকে প্রকাশিত করে?” তেমনি ব্রহ্গ- 

স্বরূপ শুদ্ধজ্ঞান জ্ঞাতৃত্ব-বিনাই কেবল জ্ঞান- 

মাত্র। নির্মল আকাশের ব্যাপ্তি মেঘের দ্বারা 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 

ঢাকিয়া গেলেও আকাশ যেমন আপন 
স্বরূপে তেমনিই থাকে, সেইব্পপ আত্থাও 
'অস্তিত্ব' “নাস্তিত্ব' বিনাই স্বরূপে স্বয়ংসিদ্ধ | 

(৫) 
পঞ্চম প্রকরণে “সচ্চিদানদ্দ এই পদত্রয়ের 

বিশেষ আলোচন1 কর] হইয়াছে । “সৎ' “চিৎ' 

'আনন্ব' রূপে পরমাত্নাকে বর্ণনা করিলে 

তাহাতে সর্বধর্মবিবজিত পরমাত্ার মধ্যে স্বগত- 
ভেদ হইতে পারে--এই প্রকরণে সেই আশঙ্কা 
নিরসন কর! হুইয়াছে £ 

“সৎ' “চিৎ” “আনন্দ”__এই তিনটি পদ ভিন্ন 

দেখাইলেও শব্দাতীত-স্বক্পপ পরমাস্রার মধ্যে 

তাহাদের সংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। সত্তা 

আনন্দ ও জ্ঞান হইতে ভিন্ন নে, জ্ঞানও সত্ব 
আনন্দ হইতে ভিন্ন নয়, যেমন অমৃত হইতে 

উহার মাধূর্য পৃথক করা যায় না। “অসৎ, 
“জড়' ও “দুঃখের” নিরাকরণের জন্ই শ্রুতিতে 

“সচ্চিদানন্দ আত্মা” এই শব্েের প্রয়োগ হইয়াছে 
--পরমার্থতঃ ইহ ব্রক্ষবাচক নহে। খীাহার 

তেজে বাণী জড়পদার্থকে প্রকাশ করে, সেই 
বাণী কি ্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্সীকে প্রকাশিত 

করিতে পারে? যিনি স্বয়ংপ্রকাশ, তাহার 

প্রমেয়ত্ব নাইঃ প্রমাণও নাই। আত্মবস্ত তত্বৃত: 

জ্ঞানরূপ, স্তরাং এখানে জেয? 'জ্ঞাতা”_ এই 

ভেদ কোথায়? এই জন্যই বল| যায় যে, 
“সচ্চিদানন্দ' এই শব্ধ বস্তবাচক নছে। “সৎ 

“চিৎ আনন্দ'-এই তিন পদ জ্ঞাতাকে আপন 

শুদ্ধ পরমাত্মরূপ দেখাইয়া মৌনের মার্গ 
অবলম্বন করে, অর্থাৎ “চ্চিদানন্দ” শব্দের 

নিবৃত্তি হয়। “সৎ? “অসৎ কল্পনার সহিত 

নাশপ্রাপ্ত হইলে, “চিৎ, “অচিৎকে লইয়া 

অন্ত গেলে, “সুখের সহিত “অসুখ চলিয়া 
গেলে-_সাপেক্ষিক অন্ত কিছুই অবশিষ্ট থাকে 

না, শুধু নিরুপাধিক, আননদম্বর্ূপ পরমাত্বাই 



আবাড়) ১৩৭*] জীজ্ঞানেশ্বরের 

থাকেন । বোধবৃত্তি যেখানে পশ্চাদপসরণ 

করে, অনুভব পঙ্ু হয়, সেখানে শব্দের কি 

উপযোগিতা? 

(৬) 

ষষ্ঠ প্রকরণে জ্ঞানদেৰ আত্মতত্ব-নিরূপণে 

শব্দের অন্ুপযোগিতার কথ! বলিয়াছেন £ 

লৌকিক জগতে স্মারক-হিসাবে শব্দের 
উপযোগিতা আছে। ইহ! বিস্বৃত বস্তুকে স্মরণ 

করাইয়! দেয়, কিন্ত পরমাত্মবস্ত স্মরণ-বিস্মরণের 

বিষয় নয়। সুতরাং পরমার্থতত্ব-নিরূপণে শব্দ 

সম্পূর্ণ অহ্থপযোগী। স্বয়ংবেছ পরমাত্বার শব্দের 

সাহায্যের প্রয়োজন হয় না| বল! হয়, শব্দ 

অবিছ্যা নাশ করিয়। আম্নস্ব্পের “অহুভৰ' 

আনয়ন করে। পরন্ত আত্। জ্ঞানরূপ, নিত্য- 

প্রকট, সেখানে অজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, 

সুতরাং শব্দ কী প্রকট করিবে? নানাভাবে 

বিচার করিয়া তিনি বলিয়াছেন, অবিদ্যাব 

অস্তিত্বই নাই__ইহা “অভাব"-স্বরূপ, শবদদ্বারা 

অবিছ্ধা-নাশের চেষ্টাও তেমনি ব্যর্থ । আত্ম! 

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ), স্বতঃসিদ্ধ ; শর আত্মাকে 

আত্মজ্ঞান দিতে পারে না। এই ভাবে 

শব্দখগ্ুডন হইল। 

চর) 
সপ্তম প্রকরণে অজ্ঞান খণ্ডন কর] হইয়াছে। 

অন্ধকার'কে আশ্রয় করিয়া! যেমন খগ্যোতের 

দীপ্তি, তেমনি 'অভাব'-বূপ মিথ্যাকে আশ্রয় 

করিয়া অজ্ঞান অনাদিকাল হইতে বিদ্বান 

আছে বলিয়। প্রতীতি হয়, স্বপ্নের মহিম। যেমন 

্বপ্নেই, অন্ধকারের মান অন্ধকারই, তেমনি 
অজ্ঞানের মধ্যেই অজ্ঞানের গরিমা। নান- 

প্রকারে বিচার করিয়া তিনি বলিতেছেন £ 

জ্ঞান-্বরূপ আত্মার মধ্যে অজ্ঞান থাকিতে পারে 

শ1) অজ্ঞান ঘনীভূত অন্ধকার-স্বপ্ূপ আর আতর! 

“অমৃতাহুভব' ৩২৩ 

বয়ংপ্রকাশ-_এ-ছেইটির একত্র অবস্থিতি সম্ভব 
নয়। স্বপ্ন ওজাগৃতি, স্মরণ ও বিস্মরণ, শীত 

ও তাপ, তমঃ ও সর্ষের প্রকাশ, মৃত্যু ও জীবন 

যদি একত্র থাকিতে পারে, তবেই আত্মা ও 
অজ্ঞান একস্থবানে থাকিতে পারে। অজ্ঞান 

কার্ধান্থমেয় নয়? প্রত্যক্ষাদ্ি প্রমাণ দ্বারাও 

অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না,-অজ্ঞান যদি প্রমাণ 

দ্বারা সিদ্ধ না! হয়, তবে অজ্ঞানের অস্তিত্ব 

কোথায়? এই ভাবে অজ্ঞানের খণ্ডন হইল। 

অজ্ঞান 'দৃশ্ঠাহমেয় এই যুক্তিরও খগুন 

করিয়াছেন। এই নাম-ব্পাত্বক জগৎ জ্ঞানরূপ 
পরমাত্মারই প্রকাশ, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত 

চিন্নাত্র পরমাত্সাই তাহার অধিষ্ঠান। এই 

দৃশ্জগৎ তাহারই বিলাস। তথাপি এই 

পরমাত্মবস্তর মধ্যে দ্বৈতের রেখা পড়ে ন1। 

্রন্থকর্ত! ইহাকে “অদ্বৈত-বিস্তার” বলিয়াছেন । 
বক্গবস্ত জ্ঞানম্বূপ ভ্রঙ্টী বলিয়। তাহাতে 

্রষ্টত্ব সম্ভব নয়, ব্রক্গবস্ত স্বতই অন্রষ্টা, দ্বয়ংসিদ্ধ 
এবং স্বয়ংপ্রকাশ - নিত্য প্ষুরদূরূপ। 'শ্বয়ং 

দর্শন-স্বরূপ হওয়ায় আত্মস্বর্ূপেই সর্বপ্রকার 
দৃশ্ব-দ্রষ্টাদিভাবের আভাস হয়, পরস্ত আত্মার 
নিজাত্মভাৰ নষ্ট হয় না।' “আত্মরাজ* আপন 

তেজেই আপনাকে অসংখ্যপ্রকার দেখিতেছেন 
_ন্বয়ং নানা নামক্বপাত্রক দৃশ্যভাবে বিলাস 

করিতেছেন। এই ম্পূর্ণ জগৎই বস্তপ্রভা' 
অর্থাৎ চৈতন্ত-স্বর্ূপেরই প্রকাশ--এই জগদৃবূপ 

্রক্ষবস্ত হইতে বস্ত্রকেই পাওয়া যায়--নিরপেক্ষ, 

স্বরূপভূত জাগৃতির ন্যায় যাহা জ্ঞানাজ্ঞানাতীত 
এক অদ্বৈত, চিদ্রপ অবস্থা । 

(৮) 
অষ্টম প্রকরণে গ্রন্থকার অজ্ঞানের সাপেক্ষ 

জ্ঞানের খণ্ডন করিতেছেন £ 

আম্স্বরূপে অজ্ঞান নাই, স্তবতরাং তাহার 

সাপেক্ষ জ্ঞানের কল্পনাও নাই--জ্ঞান অজ্ঞানে 
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আসিলে অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং তৎসাপেক্ষ 
জ্ঞানও চলিয়া যায়) জ্ঞানাজ্ঞান দুই-ই মিথ্যা 

হয়- এই ভাবে জ্ঞানাজ্ঞানরূপী দিবসরাত্রি 
গ্রাস করিয়। চিদাকাশে জানরূপী সর্ষের 

উদয় হয়| 

(৯) 
নবম প্রকরণে জীবনুত্র-দশার সুন্দর ও 

অপূর্ব বর্ণনা] রহিয়াছে £ 
চিদ্গগনে চিদাদিত্যের উদয় হইলে 

£ভোগ্য' ও “ভোক্তা”, দদৃশ্ট' ও 'দ্রষ্টা'-এই 
দ্বৈত ভাব অখটৈকরস ব্রক্ষের মধ্যে একত্ব লাভ 

করে। নব নব অহ্ৃভবের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলেও 

ক্রয় সেই ব্রক্ষবেত্তার সে-সন্বন্ধে কোন 

জ্ঞানই হয় না। ইন্দরিয়-বৃত্তি বিষয়ের দিকে 

দৌড়াইলেও দৃষ্টি যেমন দর্পণে পড়িতে না 
পড়িতেই পশ্চাতে ফিরিয়া দৃষ্টিকেই দেখে, 
তেমনি ইন্দ্িয়'বৃত্তি বিষয়ে না গিয়। স্ব-স্বর্ূপে 

ফিরিয়। আসে ১ ইন্টিয়ের ব্যবহার বন্ধ হয়, পরস্ 
নিত্য স্বয়ংসিদ্ধ চৈতন্ঠের অস্থভব হয়। লৌকিক 
দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় বিষয় সেবন করে, পরস্ত 
পারমাথিক দৃষ্টিতে কোন সম্বন্ধই হয় না। 
নিধিষয় আত্মভাব উৎপন্ন হইলে “বিষয়” ও 
“বিষয়ী' এই দুই ভাবাতীত জ্ঞানী পুরুষ এক 

অনির্বচনীয় স্থিতিতে অবস্থান করে। দৃশ্য- 

দ্রষ্টা, ভোগ্য-ভোক্তারূপ দ্বৈত ব্যবহার হইতে 
থাকিলেও অদ্বৈত-স্থিতির বিলোপ হয় না, 

পরস্ধ অন্েদ ব্রন্মভাবের বিকাশ হয়। এই 
স্থিতিতে জ্ঞানী-ভক্কের এক সহজ উপাসন! 

চলিতে থাকে ! এই উপাসনার উৎপত্তি নাই, 

লয় নাই_ইহা আপনারই সঙ্গে পূর্ণভাবে 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 

বিরাজমান; এই উপাসন-স্খের উপমা এক 

আনন্দ বা সখরূপ ৰস্তর দ্বারাই দেওয়া যায়। 

এই সহজ ভক্তিযোগ জ্ঞানাদির বিশ্রাম স্থান । 

(১০) 
দশম প্রকরণে জ্ঞানেশবর মহারাজ স্বান্থভব- 

রূপ পকান্বের দ্বারা ভোজ 'অন্ভবামূত' 

গ্রন্থ-রূপে পরিবেশন করিয়। গ্রন্থ-সমাপ্তি 

করিতেছেন £ 

এই চরাচর বিশ্বই ব্রহ্মরূপ, অন্যকিছু নহে 

ইহাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বুঝানো যায় 
না-সর্ববিশ্বই শিবন্বব্ূপ। অস্তিম শ্লোকে 

বলিতেছেন, এই “অন্থভবামৃত+গ্রন্থ আনদ্দোৎ- 

সব সর্ৃশ- সর্ববিশ্ব এই আনন্দ উপভোগ 
করুক। 

উপসংহার 

সুললিত প্রাকৃত 'ওবী” ছন্দে রচিত এই 

গ্রন্থে শ্রীজ্ঞানদেব অদ্বৈত-তত্বের বৈশিষ্ট্য 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। ছদ্দোমাধূর্ষের 
অনুবাদ যদিও সম্ভব নয়, তথাপি অন্গবাদে এই 

গ্রন্থের রচনা-চাতুর্ষের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া 
যাইতে পারে । অহ্ৃবাদটি যথাসম্ভব মূলাহৃযায়ী 

করা হইয়াছে। অদ্বৈত-তত্ব প্রতিপাদন 

করিতে শ্রীজ্ঞানদেৰ যে উপমা-শৈলীর বিস্তার 
করিয়াছেন, তাহ! অতুলনীয় এবং তাহাই এই 

গ্রন্থের অন্থতম বৈশিষ্ট্য । বঙ্গভাষায় এই গ্রস্থের 
অন্ধবাদদ করিবার স্বযোগ লাভ করিয়া 

আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছি। এই 
অহৃবাদ-গ্রন্থ মারাসী ভাষায় অনভিজ্ঞ বঙ্গের 

সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলে 
আপন শ্রম সার্থক মনে করিব। 
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'অমৃতানুভবে'র বঙ্গানুবাদ | 

বদনা বা মঙ্গলাচরণ 

যদক্ষরমনাখ্যেয়ষানদ্দষজ্জমব্যযমূ। 
প্রীমন্নিবৃত্বিনাথেতি খ্যাতং দৈবতমাশ্রয়ে ॥১। 

_নির্বিকার শব্দাতীত আনন্ত্বূপ অজ 
অব্যয় শ্রীনিবৃত্তিনাথ নামে খ্যাত পরমপুরুষ 

দেবতাকে আমি আশ্রয় করিতেছি । 

গুরুরিত্যাখ্যয়। লোকে সাক্ষাৎ বিদ্যা হি শাংকরী। 

জয়ত্যাজ্ঞা নমন্তন্তৈে দয়ার্জায়ৈ নিরন্তরমূ ॥২। 

_ইহলোকে মকল বিছ্ভার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ 
্কুরদূরূপ (আজ্ঞারূপ) শাঙ্কবীবিদ্যা (ব্হ্মবিদ্যা); 

ভাহারই জয় হউক, সেই দয়ালু ব্রহ্গবিদ্যাকে 
আমি নিরন্তর নমস্কার করি | 

সার্ধং কেন চ কন্তার্ধ শিবয়োঃ সমরূপিণো। 

জাতুং নশক্যতে লগ্মমিতি দ্বৈতচ্ছলান্ মুহুঃ॥৩| 

শিবের সহিত সমরূপিণী শক্তি নিরন্তর লগ্ন 

হইয়া থাকায় দ্বৈতাভালের জন্ত কে কাহার 
সহিত সংযুক্ত বা কে কাহার অর্ধ, তাহা! বুঝিতে 

পারা যায় না। 

অদ্বৈতমাস্নত্তত্বং দর্শযন্তৌ মিথন্তরাম্। 
তো বন্দে জগতামাদ্ো তয়োস্তত্বাভিপত্তয়ে 8 

_ এইভাবে ধাহার] নিরন্তর অদ্বৈত আত্মতত্ব 

পরস্পর স্পষ্ট দেখাইতেছেন, সেই (বন্ধস্বর্ূপ ) 
আত্মতত্ব প্রাপ্তির জন্ত জগতের আদিকারণ 

উভয়কে আমি বন্ধন! করি। 

যূলায়াগ্রায় মধ্যায় মূলমধ্যা গ্রমূর্তয়ে। 

ক্ষীণাগ্রমূলমধ্যায় নমঃ পূর্ণায় শভবে || 

--( জগতের ) আদি, স্থিতি ও লয়ের কারণ 

এবং আদি স্থিতি ও অস্তের অভিন্ন মৃতিস্বর্ূপ, 
পরস্ত ধাহার স্বরূপে আদি, স্থিতি ও অস্ত নাই, 
__সেই পূর্নশ্বর্ূপ পরমান্্রকে আমি নমস্কার 
করিতেছি। 

প্রথম প্রকরণ £ শিবশত্তি-সমাবেশ 

প্রকৃতি-পুরুষের বধার্থ স্বয়প-বর্ণন 

এইব্ধপে আমি নিরুপাধিক, জগতের মূল 

জনক-জননী (কারণ) দেবদেবী (শিবশক্তি)-কে 

বন্দনা করিতেছি । ১ 

যিনি আপনার শ্বব্ধপেই ( অর্ধনারী-নটেশ্বর- 

রূপে) একই দেহে, একত্বের অবসান ন! 
করিয়া, প্রেমে পূর্ণ হইয়া প্রিয়ের প্রাণেশ্বরী 
হইয়াছেন । ২ * 

প্রেমের আতিশষ্যে উভয়ের অঙ্গ উভয়কে 

গ্রাস করে, পুনরায় (বিলান শেষ হইলে) 
গ্রাসমুক্ত হইয়! দ্বৈতভাব প্রকাশ করে। ৩ 

প্রকৃতি পুরুষ যে একেবারে একই, তাহা! 
নহে; উভয়ের পৃথকৃত্বও প্রমাণ কর! যায় ন1, 

ইহাদের শ্বপ্ধপের আকার যে কি প্রকার, তাহা! 

কেজানে? ৪ 
ইহাদের স্বসুখের (স্বানন্দাহরাগের ) আবেশ 

এতই অধিক যে কৌতুকেও একত্ব-ভাবের 
অবসান করিতে না দিয়া ইহারা একত্র 

মিলিয়াই ঘ্বেতভাব প্রকাশ করেন। & 

ইহারা উভয়ে বিয়োগ (বিরহ )-ভীতির 

জন্ভ এই জগতের স্তায় সন্তান প্রসব (উৎপন্ন) 
করিয়াও দ্বেতভাব (পরস্পরের প্রতি প্রেষ ) 

নষ্ট হইতে দেন না। ৬ 

এই চরাচর সংসার তাহাদের অঙ্গ হইতেই 

উদ্ভূত, পরস্ত তাহারা (এই জগতের স্তায়) 
কোন তৃতীয় পদার্থের কথাই উঠিতে দেন না11৭ 

ইহাদের উভয়েরই এক সন্তায় স্থিতি, 

উভয়েই এক প্রকাশের অলঙ্কারে সজ্জিত, 

* জে! প্রিযুচি প্রাণেহ্বরী । 

উলথে আবডীচে সরে! ভরী' | 

টারুস্থলী র্েকাহার়ী। র়েকাংগাচী | ২ 



৩২৬ 

অনাদিকাল হইতে ইহার! উভক্কেই একত্বেই 

অতিম্বখে অবস্থান করিতেছেন। ৮ 
(প্রক্কতি-পুরুষের মধ্যে ) ভোগের ইচ্ছারূপ 

যে ভেদভাব দ্বৈত খুঁজিতে গিয়া (তাহ! ন। 
পাইয়া) লজ্জার আবেশে ( সচ্চিদানদ্দরূপ ) 

এক্যরসে ডুবিয়া যায়। ৯ 
যে দেবী দেবের মধ্যেই সম্পূর্ণ, যে দেব 

বিনা! তাহার স্বামিনীত্বই নাই, কিংবহুনা, 
উভয়েই পরম্পর উভয়ের উপর নির্ভরশীল । ১০ 

উভয়ের মধ্যে প্রেমের (যধূরতার ) এঁক্য 

জগতে ওতপ্রোতভাবে ভরিয়] আছে, পরমাণুর 

মধ্যেও উভয়ে সানন্দে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ১১ 

পরস্পরের সহযোগিত। বিন। ইহারা একটি 

তৃণও নির্মাণ করেন না, ইঁহার। উভয়ে পরস্পর 

পরস্পরের জীবন ও প্রাণ। ১২ 

পরিবারে শুধু ইহার! ছু-জনেই আছেন, 
স্বামী যখন শয়ন করিতে শয্যায় যান (আপনার 

স্বরূপে লীন হইয়া থাকেন), তখন কর্তব্যপরায়ণ] 
পত্বী (প্রকৃতি ) দম্পতিভাবে জাগিয়। থাকেন 
(প্রকৃতির আভাস হয়)। ১৩ 

এই ছু-জনের যধ্যে একজন (পুরুষ) 
কদাচিৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়! উঠিলে সংসারের 

নাশ হয়, তখন শুধু স্বরূপমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, 

আর কিছুই থাকে না। ১৪ 

দু-জনের (প্রকৃতি ও পুরুষের) অঙ্গের 

(স্বর্ূপের ) লয় হইলে উভয়ে একত্বে অধিষ্ঠিত 

থাকেন, তখন অর্ধাধিভাবে ভেদের প্রকাশ 
হয়। ১৫. পরম্পর পরস্পরের বিষয় এবং 

বিষয়ীভূতঃ এইভাবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে 

আনদ্দলাভ করেন। ১৬ স্ত্রীপুরুষ নামভেদে 
এক শিবত্বই বিরাজমান, সমস্ত জগৎ ইহাদের 

অর্ধার্ধ ভাগে ভরিয়া আছে। ১৭ ছুটি কাঠি, 

কিন্ত শব্দ এক; ছুটি ফুল, কিন্তু সুগন্ধ এক; 
প, কিন্তু প্রকাশ যেমন এক, ১৮ 
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ওষ্ঠ ছুটি-_কিস্ত কথা এক, চক্ষু ছুটি-_-কিন্ত 
দৃষ্টি এক, তেমনি সৃষ্টি মধ্যে উভয়ের (প্রকৃতি- 

পুরুষের ) ব্যান্তি থাকিলেও একটিই (শিব) 
আছেন। ১৯ 

অনাদি এই প্রক্ৃতি-পুরুষ যুগল দ্বৈতভাব 
দেখাইয়া (আপনাদের) সমরসত্ব (একত) 
অন্থভব করিতে থাকেন। ২০ 

স্বামীর সত্তা বিন। নারী পতিব্রতা হয় না, 

(আর ) প্রকৃতিকে ছাড়িয়! ধাহার ( পুরুষের ) 
সর্বকর্তৃত্ব থাকে না, ২১ 

পুরুনের যেজ্ঞান ও সত্ত। প্রকৃতির মধ্যেও 

সেই জ্ঞান ও সত্তা, ( সেই জন্য ) ছুটির মধ্যে কে 

কোন্টি, তাহ! নির্ধারণ কর] যায় না], ২২ 
গুড় ও তাহার মিগুত্ব, কপূর্র ও তাহার 

স্বগন্ধ যেমন ভিন্ন করা যায় না। পার্থক্য 

(নির্ধারণ ) করিতে গেলে যেমন নির্ধারণেরই 

ক্রিয়া পঙ্গু হয়। ২৩ 

দীপের সমগ্র দীপ্তি ধরিতে গেলে যেমন 
দীপকেই হাতে ধরিতে হয়, তেমনি ধাহার 

(শিবশক্তির ) স্বরূপ নির্ধারণ করিতে গেলে 

তত্ততঃ শিবেরই প্রাপ্তি হয়। ২৪ 

যেমন হৃুর্যের মধ্যেই (তাহার) প্রভা! 

শোভা! পায়। প্রভার অধিষ্ঠান হুর্যই | তেমনি 

ভেদ চলিয়া গেলে শোভাই থাকে । ২৫ 

কিংবা বিষ্ব যেমন প্রতিবিদ্বের গ্োতক, 

এবং প্রতিবিষ্ধ বিশ্বের অহ্মাপক, তেমনি 

দ্বেতাভাস থাকিলেও এক (পরমাত্ব! )-ই 

বিলাস করেন। ২৬ সর্বশৃন্তের নৈক্র্ধ্য যে 
পরমাত্বা, তাহাকে যে গৃহকত্রী পুরুষ করিয়াছে 

(পুরুষত্ব দিয়াছে ), সেই স্বামীর বিশেষ সত্তার 
প্রভাবে যিনি “শক্তি” হইয়াছেন । ২৭ 

যে প্রাণেশ্বরীর বিহনে শিবের শিবত্ 

টিকিতে পারে না, (তেমনি যে প্রকৃতি) 

তিনি নিজেই শিবকে ব্যক্ত করিয়াছেন, 



আবাঢ, ১৬৭০ ] 

(আপনার মধ্যে) শিবকে ধারণ করিয়া 

আছেন। ২৮ 

এশ্বর্যের ঈশ্বরী, ধীহার অঙ্গ হইতে এই 

সংসারের উৎপত্তি এবং ধিনি নিজেই এই বিশ্ব 

রচনা করিয়া তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়! 
আছেন। ২৯ পতির অরূপত্ব দেখিয়৷ লজ্জিত 

হইয়া এই নামরূপাত্মক জগতের ন্তায় একটি 
বৃহৎ অলংকার আপন অঙ্গের এশবর্ষের দ্বার! 

নির্মাণ করিলেন | ৩০ 

এঁক্যের অকাল পড়িল, (প্রকৃতি) সদ] 

সহজ লীলায় বহুত্বের উৎসব দেখাইতেছেন। ৩১ 

যিনি (প্রকৃতি ) আপন অঙ্গ ক্ষীণ করিয়! 

পতির উৎকর্ষ সাধন করেন (ব্যক্তরূপ প্রকট 

করেন), যে পুরুষ আপন ম্বরূপ সঙ্কোচ 

করিয়] প্রিয়াকে জগতে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন; ৩২ 

যাহাকে (প্রকৃতিকে ) দেখিবার প্রবল 

ইচ্ছায় পুরুষের দ্রষ্টত্বের ক্ষোভ আসিয়! যায়, 
তাহাকে ন। দেখিলে তৎক্ষণাৎ অঙ্গ (অর্থাৎ 

্রষ্ট ত্বভাব ) ত্যাগ করেন । ৩৩ 
কাস্তার সংযোগে এই জগতের স্তায় উপাধির 

আবরণ অঙ্গে ধারণ করেন, (তাহাতে এই 

বিশ্বাভাস হয়) আর যাহার বিহনে (মায়ার 

নাশ হইলে) তাহার অঙ্গ আবরণশৃন্ত হয় 
(এই জগদাভাসের লোপ হয় )। ৩৪ 

যিনি আপন স্বরূপানন্দে, স্ক্পভাবে (অক্রিয় 

ভাবে) বিরাজ করেন, এবং এই স্ক্রূপেই 

সর্বব্যাপক হইয়া আছেন, তিনি প্রকাতির 
শোভায় বিশ্বরূপ ধারণ করেন । ৩৫ 

যে প্রকৃতি নান৷ নামরূপাত্মক বেছ্ জগদৃরূপ 

বহু প্রকারের পক্কানন ভোজন করাইবার জন্য 
পুরুষকে জাগাইলেন, সেই পুরুষ (জাগিয়া 
উঠিয়। ) পকান্রের সহিত পরিবেশনকারিণীকেও 
আত্মসাৎ করিয়া তৃপ্ত হইলেন (শুদ্ধ পরব্রদ্গ 

দ্ব-স্বপ্ূপে অবশিষ্ট থাকিলেন )। ৩৬ 

জীজ্ঞানেশ্বরের "অমৃতাহ্ভব, ৬২৭ 

পতি নিদ্রিত হইলে যিনি চরাচর জগৎ প্রসব 

করেন, এবং ধাহার লয় হইলে পতিরও পতিত্ব 
থাকে নাঃ ৩৭ কান্ত যখন তাহার বিশেষরূপ 

লোপ করেন, তখন তাহার “দোষ' (বিশেষ 

রূপ) জান যায় না। (প্রকৃতি ও পুরুষ) 
উভয়ে দর্পণ-স্বরূপ; (প্রকৃতির সত্বুণ হইতে 

পুরুষের জ্ঞান-ন্বরূপের প্রতীতি হয়, পুরুষের 
সততায় প্রকৃতির অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়)। ৩৮ 

যাহার সহিত অঙ্গ-সম্বষ্ষের জন্য (শিব) 

আপনার আনন্দ আপনি ভোগ করেন, আর যিনি 

না! থাকিলে কোন ভোতৃত্বই প্রাপ্ত হন না। ৩৯ 

প্রিয়ার অঙগই যে পুরুষের শোভার কারণ, 
যে প্রিয় (পুরুষ )-ই প্রকৃতির শোভা উভয়রূপ 
প্রকাশ করেন, এই ভাবে ছুই অর্ধ ভাগের 

(শিব ও শক্তি) যখন সংযোগ হয়, তখন 

দ্বৈতভাবের বিলাস হয়। ৪* 

বায়ুর সহিত যেমন তাহার গতি, স্বর্ণের 

সহিত কান্তি, তেমনি শিবের সহিত শক্তিকে 

গ্রহণ করিতে হয়। ৪১ 

কিংবা বস্তুরীর সহিত যেমন পরিমল 

(গন্ধ), কিংবা! উষ্ণতার সহিত যেমন অনল, 

তেমনি শক্তির সহিত শিবও অভিন্ন 

(আলিঙ্গিত )। ৪২ রাত্রি ও দ্িন যেমন সর্ষের 

কাছে গেলে (লুপ্ত) হয়, তেমনি (প্রকৃতি 

ও পুরুষ) এই ছুটি সেই সত্য-অধিষ্ঠানে 
(পরমাত্মায়) গিয়া মিথ্য! (লীন ) হয়। ৪৩ 

আর অধিক কি বলিব? শিবশক্তি প্রণব 

অর্থাৎ গুকার হইতে উৎপন্ন এই জগতের বৈরী 

(অর্থাৎ ইহাদের স্বরূপ বিচার করিলে এই 

জগতের অস্তিত্বই থাকে ন)। ৪৪ 
জ্ঞানদেব বলিতেছেন £ যথেষ্ট হইল--এই 

নামরূপাত্বক জগতের ভেদরূপ (দ্বৈতর্বপী) “রস' 
খাইয়া যে শিবশক্তি একার্থ (পরমাত্ম-তত্ত ) 
প্রকট করেন, তাহাদের আমি নমস্কার করি। ৪৫ 



যে ছু-জনের (প্রকৃতি-পুরুষের) আলিঙ্গনের 

মধ্যে উভয়েই লীন হইয়া যান এবং সর্বরজনীর 
(অজ্ঞানের ) নিবৃত্তি হইয়1 শুধু জ্ঞান )- 

স্বরূপ পরমাত্বাই অবশিষ্ট থাকেন। ৪৬ 

ধাহাদের (প্রকৃতি-পুরুষের ) রূপ নির্ধারণ 
করিতে গেলে “পরা"র সহিত “বৈখরী” বাণীর 

লয় হয়--যেমন প্রলয়ের জলে সিন্ধুর সহিত 

গঙ্গ৷ বিলীন হয়। ৪৭ 

বায়ু যেমন গতি-লহ (ব্যোমের ) আকাশের 

, কুক্ষিতে বিলীন হয়, প্রলয়কালের তেজের মধ্যে 

প্রভা-সহ সূর্য যেমন ( লয় প্রাপ্ত হয়), ৪৮ 

তেমনি ধাহাদের স্বরূপ বিচার করিতে 

গেলে দ্রষ্টা ও দর্শন ছুই-ই লয়প্রাপ্ত হয় ঘরে 

বাহিরে ( অন্তরে বাহিরে ) ধাহার! ব্যাপ্ত হইয়| 

আছেন, সেই প্রকৃতি-পুরুষকে আমি বন্দন 

করি। ৪৯ যে প্রকৃতি-পুরুষের যথার্থ স্বরূপ 

বিচার করিতে গেলে বেত্বার বেছ্য-সন্বন্ধে কোন 

জ্ঞান হয় না, উপরস্ত বেত্বা আপন অঙ্গের 

(স্বর্ূপের ) নাশ করেঃ ৫০ 

তাহাদের নমস্কার করিবার জন্য আমি 

(ভাহাদের হইতে পৃথকৃ) অন্ত একজন হই; 

কিন্ত ভেদ করিবার জন্য আমি কি অন্তদ্িকে 

যাই? ৫১ অলংকার সোন। হইতে ভিন্ন 

নহে, উহ! সোনাকেই ভজনা করে, উহ! 

সোনাই, আমার (প্রকৃতি- নিলি নমস্কার 

করাও তেমনি । &২ 

বাণী দ্বারা বাক্য বলিলে বাচ্য-বাচকের 

সন্প্ধ হয়ঃ তাহাতে কি বাণীর ভেদ'দোষ 

ক্পর্শ করে? ৫৩ 
সমুদ্র ও গঙ্গার মিলনে স্ত্রী-পুরুষ এই 

নামেরই ভেদ দেখায়, বন্ততঃ জলের কি দ্বৈত 

দোষ হয় ৫৪ 

প্রকাশ ও প্রকাশন ছই-ই সুর্যের মধ্যে দেখা 

ধায়, তাহাতে কি সর্ষের একত্ব নষ্ট হয়? ৫৫ 

উদ্বোধন 

[ ৬৫তম 'বর্ষ--৬ঠ সংখ্য। 

চন্দ্রের বিঘের উপরই কৌমুদী বিকীর্ণ হয়, 
তাহ কি চন্দ্র হইতে ভিন্ন? দীপ হইতে কি 
তাহার দীপ্তিকে খুঁজিয়! বাহির করিতে 

হয়? ৫৬ মোতির প্রভা মোতির উপরেই 
লাগিয়া থাকে তাহাতে কি তাহার নির্মল 

শোভ1 অধিক মাত্রায় বাড়ায় না? ৫৭ 

প্রণবের (ওঁকারের) তিনমাত্র! দ্বারা 

(অ+ উ, ম) কি প্রণবকে টুকরা কর! হয়? 

'ণ' কারের (অঅ) তিন রেখাদ্বারা কি তাহাতে 

ভেদ আনয়ন কর! হয়? ৫৮ 

অহো, নিজের একত্বের পুঁজি না হারাইয়া 

যদ্দি সৌন্দর্য ( শোভ1) লাভ হয়, তবে জল 
নিজের তরঙ্গ-বূপ পুষ্পের সুবাস কেন না 

আঘ্রাণ করিবে ? ৫৯ অতএব আমি ভূতেশ 
ও ভবানী (শিব ও শক্তি)-কে, পৃথকৃ ন! 

করিয়া বন্দনা! করিলাম । ইহাতেই আমার 
বন্দনা ( নমস্কার) শোভা পাইতেছে। ৬০ 

দর্পণ ত্যাগ করিলে (দর্পণের মধ্যের) 

প্রতিবিষ্ব বিদ্বে প্রবেশ করে (বিদ্বের সহিত 

এঁক্য হয় ), কিংব! বায়ুর প্রবাহ থামিলে তরঙ্গ 

(জলে) ডুবিয়া যায়, (জলের সহিত এক্য 
প্রাপ্ত হয়)। ৬১ 

অথব! নিদ্রা ভাঙিতেই আপনার নিজত্ব- 

প্রাপ্তি হয়। তেমনি বুদ্ধিত্যাগের দ্বারাই 
(জীবত্বের উপাধি ত্যাগ করিয়া) আধি দেব- 

দেবীর ( শিব-শক্তির ) বন্দনা করিলাম । ৬২ 

লবণত্বের লোভ ত্যাগ করিয়া লবণ সিদ্ধুত্ব 

লাভ করিল। তেমনি 'অহং ত্যাগ করিয়! 

আমি শত্ু-শাভবী (শিবশক্ি ) হইয়াছি। ৬৩ 
কদলী বৃক্ষের খোলস ত্যাগ করিলে 

গর্ভাকাশ যেমন আকাশে লীন হয়, তেমনি 

শিবশক্তি হইতে অভিন্ন যে আমি, তাহাদের 
নমস্কার (বন্দনা) করিলাম। ৬৪ 

(প্রথম প্রকরণ সমাগত) 



স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাঙালী 
_.... শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায় 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবাঁধিকীকে 
কেন্দ্র করিয়া সারা পৃথিবীতে এক বিরাট 

উৎসবের সাড়। পড়িয়া! গিয়াছে । এ উৎসবের 

আয়োজন অস্বাভাবিক নহে। কিন্ত বিবেকা- 

নন্দের সঙ্গে বর্তমান বাঙালীর কি সম্বন্ধ, তাহা 

পুনধিবেচন। করিবার সময় ও স্থযোগ আজ 
আমাদের দ্বারে উপস্থিত। আজিকার এই 
উৎসবের মধ্যে সেই সর্বত্যাগী সন্ব্যাসপীর সহিত 
আমাদের জীবনের কি যোগ, তাহ] চিন্তা 

করা অবশ্য প্রয়োজন ও কর্তব্য | 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালীর 

জীবনে একটি জাগরণ আসে, প্রাতঃস্মরণীয় 

রামমোহন হইতেই ইহার শুরু, এ-কথা আমরা 
সকলেই জাশি। কিন্তু তাহা জানিলেও 

বাঙালীর সমগ্র সমাজ-জীবনে ইহার প্রভাব 
কতটুকু ছিল এবং বাংলার সাধারণ মাহ্থম 

ইহা] কেমনভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা 

অনেক সময়েই আমরা ভাবিয়া দেখি না। 
রামমোহনের সময় হুইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত 

বাঙালীর জীবনে যে সাড়া, তাহ! প্রধানত: 

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 

ছিল; আজ দুর হইতে বাঙালীর ভাবজীবনে 
তাহার বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাইলেও ঠিক 
সেই সময়ে নিরক্ষর জনসমাজের সহিত তাহার 

বিশেষ যোগন্ছত্র আমর! খুঁজিয়া পাই না। 
শ্ীরামকৃষেের মধ্যে কিন্ত এ যোগস্থত্রের অভাব 

শাই। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে পল্লীবঙ্গের একজন 
সাধারণ মান্ৃব। তাহার ধর্মজীবন ও সাধন! 

ংলা তথ! ভারতের জনসাধারণের মনে প্রভাব 
ড় 

বিস্তার করিতেছে । রামমোহন ধর্ম-সম্বন্ধে এক 

পরিবর্তন আনিবার চেষ্টা করিলেও তাহার 
সহিত সাধারণ মানুষের বিশেষ যোগ ছিল 

না। এ-কথা খুবই সত্য যে, ভারতীয় তথ! 

বাঙালীরও জীবনের প্রধান স্বর ধর্ম। ধর্মকে 

বাদ দিয়। যে আন্দৌোলনই আমাদের দেশে 

আসিয়াছে, তাহ! জনসাধারণের চিত্তভূমিতে 

নামিয়। আসিতে পারে নাই! শ্ীীরামকৃ্জের 

নবীন সাধন! বাংলার জনসাধারণের প্রাণের 

স্বাভাবিক সাধন1 অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোন 

তাত্তিক পরীক্ষা বা অন্ত কিছু পরিবর্তনমূলক 

কোন উদ্দেশ্যের সন্ধান আপাতদৃষ্টিতে পাওয়া 
যায় না, চিরাচরিত বাঙালী হদয়ের “মা” 

ডাকের হৃদয়-নিউড়ানে। এক স্বুবই আমাদের 

হৃদয়ে আসিয়! ধাক্কা দিয়াছে । 

এই মে|'-ডাকও হয়তো! আমাদের এতদুর 

সচেতন করিয়া তুলিত না, যদি না সমসাময়িক 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহার কাছে না আসিতেন 

এবং নরেন্দ্রনাথ তাহার সমগ্র বুদ্ধিমত্তা ও 

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান লইয়া বিশ্বসমক্ষে তাহার 
ভাব প্রচারপূর্বক প্রতিষ্ঠিত না করিতেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক শ্ীরামকৃঞ্জের সমন্বয়- 

ভাব বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আঁমরা 

এই শক্তির নবতম রূপ দেখিয়া বেশী করিয়া 

আত্মসচেতন হইয়| উঠিলাম, শ্রীরামকষ্জ-ভাবের 
অনন্ত মহিমায় বিস্মিত ও স্তমিত হইয়া নুতন 
দৃষ্টিতে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া লইলাম। 
রামমোহন, মধুস্থ্দন বঙ্কিমচন্দ্র পর্যস্ত বঙগদেশে যে 

নুতন ভাব কেন্দ্রীভূত হুইয়৷ বিরাজ করিতেছিল, 



৩৩৬৪ 

শ্রীরামকষ*আন্দোলন তাহ! সকল জনগণ 
ও বিশ্ববাসার নিকট ছড়াইয়। দিল, রামকৃঝ- 

বিবেকানন্দের সাধনাই বাঙালীর প্রাণের 
সাধন। । এতদিন জাগরণের যে জয়ধ্বনি 

বাঙালী হৃদয়ের বাহির দুয়ারে আসিয়া অপেক্ষা 

করিতেছিল, রামকৃষ্-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে 

তাহা! মরমে খ্বিয়া স্থান করিয়! লইল | 
এখন প্রশ্ন হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 

--বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দ কি বৈশিষ্ট্যের 

অধিকারী হইয়া নবজাগরিত প্রাণশক্তির 
সহিত জনচিত্বসংযোগ করিয়া দিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন 1? ' ইহার উত্তরে প্রথম কথা 

হইল» ভারত ধর্মের দেশ, নবজাগরণের 
মানবতাবাদ যতই আমাদের জীবনে 

আলোড়ন ঘটাক না কেন, বাঙালী তথা 

ভারতীয় জনচিত্ত সর্বদাই এক তপন্যাপ্ুত 
ধ্যানগভীর চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া 
আসিয়াছে । স্বামী বিবেকানন্দের একদিকে 

ছিল সেই তপস্ঠা-মণ্ডিত পবিত্র আধ্যাত্মিক 

জীবন, অপরদিকে ছিল যুগোপযোগী একটি 
ক্ষুবরধার পর্যবেক্ষণশক্তি। হিমালয় হইতে 

কুমারিকা পর্যস্ত নিঃসম্বন অবস্থায় পরিব্রাজক 
গন্র্যাসীশরূপে খুরিয়া বিভিন্ন স্তরের মাহষের 
সহিত--বিশেষভাবে দেশের দরিদ্র জনগণের 

সহিত ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ পরিচয়ের মাধ্যমে তিনি 

লাভ করিয়াছিলেন এক বিরাট অভিজ্ঞতা, 

যাহা অন্য কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। 

এই আধ্যাস্িক চরিত্র আর হ্ক্ম পর্যবেক্ষণ- 
শক্তি দ্বারা! লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি 

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ কি চায়, শ্াহা 

ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই 
তিনি অত্যন্ত ত্বাভাবিকভাবে সকলের হৃদয়ে 

আপনার স্বান করিয়া লইতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 

স্বামী বিবেকানন্দের সফলতার মুলে 

আরও একটি জিনিস কাজ করিয়াছে, 
তাহা হইল ধর্ষকে যুগোপযোগী করিয়। 
প্রচার করা । অবশ্ব তিনি ইহা তাহার 
গুরুর নিকট হইতেই উত্তরাধিকার-স্থত্রে লাভ 

করিয়াছিলেন.। তাহা! হইলেও সনাতন 

ধর্মের সহিত নবজাগরণের লক্ষণগুলির এক 

অপূর্ব সমস্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমেই 
সম্পূর্ণ হইয়াছিল। স্ব্গকে মত্ত্যে নামাইয়া আনা 
অথবা ইহলোকেই আপনার সাধ্য বস্তকে 
প্রত্যক্ষ কর বিবেকানন্দের স্ায় মহাপুরুষের 

দ্বারা সম্ভব হুইয়াছিল। জীবন-্বীকৃতির এক্সপ 
জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোন মনীষীই বোধহয় 
রাখিয়! যাইতে পারেন নাই; কিন্ত নবজাগৃতির 
স্বরূপগত অন্তান্ত গুণের সহিত বিবেকানন্দের 

ধর্ম-আন্দোলনের পার্থক্য এইটুকু যে, 
নবশক্তির উন্মাদনায় সবকিছু পাইয়াও 
কিছু না পাওয়ার ক্ষোভ ৰা অতৃপ্তি যেখানে 

মানবজীবনকে দীর্ঘশ্বাস-মণ্ডিত করিয়া তোলে, 

বিবেকানন্দের ধর্ম-আন্দোলনের মধ্যে সেখানে 

আপনার বক্ষ হইতে বুক্তমোক্ষণের মধ্য 

হইতেও তিলে তিলে অন্ঠটের হিতের জন্য 
আপনার সর্ধস্ব-ত্যাগের মহিমার মধ্যে এক 

আত্মিক আনন্দ আসিয়া আমাদের প্রাণকে 

ভরাইয়। দরেয়। এ আনন্দের আম্বাদ 

পাশ্চাত্যের শক্তির দর্ভ দ্বারা লাভ করিতে 

পারা যায় না, ইহ! ভারতবাসীর একান্ত 

আপনার । 

নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জাতির 

প্রাণে শক্কির জোয়ার আসে । এ শক্তির মূলে 

থাকে পৌরুষ। কিন্ত পৌরুষ তাহাদের জীবনে 

ত্যাগের মহিমায় যণ্ডিত না হুইয়। ভোগের 
সৌধস্থতি করিতে গিয়া আপনার মৃত্যু 
গহ্বর আপনিই খনন করিয়! রাখে। যাহার 
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ফলে সমন্ত পাশ্চাত্য সমাজ আজ এক ধ্বংসের 
মুখে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছে। 
বিবেকানন্দ-চধ়্িত্রের এ পৌরুষ ইহলোকের 
কোন শক্তি-অর্জন বা ভোগ্যত্রব্য-অর্জনে 

নিয়োজিত না হওয়ায় এক অমৃতভাগ্ড হস্তে 

লইয়া! বাঙালী বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছে। যে পৌরুষ আধুশিক জীবনের 
সমস্ত কিছুর মুলাধার-স্বর্ূপ, তাহ] অর্জন 

করিয়া! জগতের জন্য তিনি তুলিয়া! ধরিলেন এক 
অমৃতভাণ্ড। এইখানেই স্বামী বিবেকানন্দের 
আন্দোলনের বিশেষত্ব । 

সে যাহা হউক, বাঙালীর জীবনে স্বামী 
বিবেকানন্দের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন্ ভূমিক] 

গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ! দেখা যাক। 

বিবেকানন্দের পৌরুষের ৰাণী ও সেই পৌরুষ 

দ্বারা অঞ্জিত শক্তিকে মহান্ ব্রতে নিয়োজিত 
করা_এই ছুইটিই তৎকালীন বাঙালী 
সমাঞ্কে বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছে । 

এই প্রেরণ! দ্বারা উদ্বদ্ধ হইয়া সাময়িকভাবে 
ত্যাগের মহান্ ব্রতে সকলেই ছুটিয়। চলিতে 

চাহিয়াছে, কিন্ত মহান্ যজ্ঞে আছতি দিবার 

জন্ত যে প্রস্ততির প্রয়োজন, আপনাকে নিষফলঙ্ক 

ও নিখুত করিয়! তুলিতে পারিলে যে মায়ের 
পুঙ্জার 'বলি'র যোগ্য হওয়া যায়, এ-কথা তখন 
ভাবিয়া দেখিবার অবসর অধিকাংশেরই হয় 

নাই। স্বামী বিবেকানন্দ কোন সময়েই 

সাময়িক উত্তেজনার পক্ষপাতী ছিলেন ন।, 

তিনি চাহিয়াছিলেন আত্মশক্তির উদ্বোধন । 

এই আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য চাই নিজের 
অস্তনণিহিত পৌরুষের জাগরণ । স্বামী বিবেকা'- 

নদ্দের দেহত্যাগের পরে এই পৌরুষকে গোঁণ 
করিয়া অর্থাৎ অর্জনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়! 

সকলেই দানের উত্তেজনায় মাতিয়] উঠিয়াছিল। 

'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাঙালী 

আমরা 

৩৩১ 

ভাবপ্রবণ বাঙালীর এ প্রকার অবস্থা যে 
অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা বল] বাছুল্য। উপরস্ত 

তৎকালীন নবজাগ্রত শ্বাধীনতা-আন্দোলন 
এই উত্তেজনার ইন্ধন যোগাইয়৷ আসিয়াছে । 
বিবেকানন্দ-প্রচারিত শক্তি-অর্জনের মন্ত্রের 

সহিত সাময়িক উত্তেজনার কোন যোগ 

নাই। স্বামীজী কাহারও উপর কিছু আরোপ 
করিতে চাহেন নাই, সাধারণ জন-সমাজ 
আপনার শক্তিতে আপনিই জাগিয়! উঠুক-_ 
ইহাই ছিল তাহার একান্ত অডিপ্রায়। 
এজন্য যথেষ্ প্রস্ততির প্রয়োজন, তাহ! তিনি 

জানিতেন। এক বিশেষ শিক্ষা ও বিশেষ 

অনুশীলনের দ্বারা এক মহ! সাধনার 

প্রস্তুতির জন্তই তাহার সঙ্ব-স্থটি। কিন্ত 

স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোধাগণ এদিকে 
লক্ষ্য ন1 রাখিয়া সাময়িক উত্তেজনার বশে 

দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতায় তাহারা বিশ্বাস 

করিয়াছিলেন। ফলে যাহা হইবার তাহাই 
হইয়াছে। দেশের জনগণ আপনাদের চিস্তা- 
দ্বার কোনকিছু বিশেষভাবে বুঝিবার পূর্বেই 
সেই সময়ের যুগের হাওয়ায় অজানিত পথে 
বাঁপাইয়! পড়িয়াছে। 

দেশের সাহিত্য--জাতির প্রাণশক্তির 

প্রকাশ | মধুহ্দরন-বস্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে 

যে পৌরুষের প্রতিষ্ঠা] করিয়াছিলেন, তাহাতে 
আমরা জাতির সাহিত্যিক হিসাবে একটি 

দায়িত্বকে নিষ্ঠার সহিত পালন করিবার প্রয়াস 

দেখিতে পাই । 
রবীন্ত্র-গান্ধী-নেতৃত্বে ভাব-আন্দোলনের যে 

শোত বহিয়াছিল, ঠিক সেই সঙ্গে অপরদিকে 
অরবিদ্ব-স্ভাষের স্বাধীনতা - 

আন্দোলনও পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই। 
ভিক্ষা ব্রাক্মণেরই সাজে, হয়তো! তাহাতে 

গৌরবও আছে, কিন্ত রাজ! ভিক্ষা! করিলে 
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অর্থাৎ. এক রাজশক্তির কাছে-যে পরে এ 

রাজশক্তিরই অধিকারী হইবে, তাহার ভিক্ষাবৃত্তি 

শোভ1 পায় না । এ-কথ। অরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র 

অত্যন্ত স্পঞ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

স্বভাষচন্ত্রের আন্দোলনের মধ্যে সাময়িক 

উত্তেজন! ছাড়া অনেকখানি পরিকল্পনা, ধাপে 

ধাপে জাতিকে একটি দৃঢ় ভূমিতে দীড় 
করাইয়া দিবার চেষ্টা ছিল। নেতৃত্ব করিবার 

সে-শক্তিও স্বভাষচন্ত্র অর্জন করিয়াছিলেন, 

তিনি কাহারও নিকট ভিক্ষা করিতে চাহেন 

নাই, আপনান্ব শক্তিবলে সমস্ত কিছু অর্জন 
করিতে চাহিয়াছিলেন | স্বামী বিবেকানন্দের 

সহিত এইখানেই তাহার মিল অত্যন্ত স্পষ্ট 

হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 

জাতিকে সাময়িক উচ্ছাস ত্যাগ করাইয়া যে 

দৃঢ় ভূমিতে তিনি দীড় করাইতে চাহিয়াছিলেন, 
তাহাতে তিনি সর্বতোভাবে সফল হইতে 
পারেন নাই, আজি্কার জাতীয় জীবন 
এক পৌরুষহীন জড়তা আসিয়া গ্রাস 

করিয়াছে, নেতাজীর কথা আমর! আর 

শুনিতে পাই না, সাময়িক উত্তেজন1-বশে 
সাধ্যের অতিরিক্ত যে-শক্ি আমর] ঢালিয়া 

দিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে বর্তমানে আমাদের 

শক্তির ভাণ্ডার-শৃন্ত | দেশকে পাওয়া গেল, 
কিন্তু নুতন করিয়! গড়িবার সামধ্য রহিল না। 

সমস্ত মিলিয়! আধুনিক জনচিত্ত একটা শূন্যতার 
মধ্যে দ্রিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছে । 

বর্তমান বাঙালীকে বুঝিবার জন্ত পূর্বোক্ত 
আলোচনার অবতারণা । এ হেন দ্বিশাহার। 

বাঙালীর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ 

কোন্ ভূমিক] গ্রহণ করিবে, তাহার বিচার 

আজ অবশ্ঠই প্রয়োজন। প্রথম কথা, পূর্বেই 
বলিয়াছি--স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যেকের 

শক্তির জাগরণ বুঝিয়াছিলেন, ব্যন্টি-শক্তির 

উদ্বোধন " [৬৪তম বর্ষ-৬ঠ সংখ্যা 

জাগরণই সমষ্টি-শক্তিকে ,দৃঢ করিতে সক্ষম 

হইবে। অর্থাৎ বাঙালী আজ বহির্জগতের 
কোনপ্রকার ঝলকানিতে মুগ্ধ না হইয়! 
আপনার অন্তর্জগতের শক্তির অনুশীলনের 

মাধ্যমে আগাইয়! চলিবে । বাঙালী এতদিন 

ইহা! করে নাই, ভুল করিয়াছে; সাধ্যের 
অতিরিক্ত শক্তি খরচ করিবার ফলে আজ পে 

দেউলিয়া, অথচ তাহাকে সাহাষ্য করিবার 

জন্তও আজ আর কেহ নাই। নিজের স্বর্ূপকে 

চিনিয়া লইয়| পুনরায় পৌরুষের সাধন! দ্বারা 
শক্তিলাভ কর! ভিন্ন আজ তাহার কোন দ্বিতীয় 

পথ নাই। সম্ীর্ণতা, পঙ্কিলত যতই তাহাকে 

গ্রাস করুক না কেন, সক্ষম আত্ববিশ্লেষণের 

মাধ্যমে তাহাকে নিজের পায়ে ভর দিয়! উঠিয়| 

দাড়াইতে হইবে । যে হতাশার অন্ধকার 
তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, তাহ! দূরে সরাইয়| 

আজ আপনাকে আপনিই বলিতে হইবে £ 

“ক্লেব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্ধতে | 

কুদ্রং হদয়দৌর্বল্যং ত্যন্্োত্তিষ্ঠ পরস্তপ |" 
_-হে অর্ভুন, ক্লীবভাব আশ্রয় করিও ন1) 

এরূপ কাপুরুষতা তোমার শোভ। পায় না। 

হে শক্রতাপন, হৃদয়ের এ তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ 

করিয়া যুদ্ধার্থ উথ্িত হও | 
স্বামী বিবেকানন্দ সকল বীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, 

বীরত্ব ছাড়া কখনই কোন কিছু সম্ভব নয়, আজ 
কাহারও প্রতি দোষ না দিয়া আপনার শত্তি- 

অর্জনের মাধ্যমে আমাদিগকে বীর হইতে 
হইবে। জাতির ছুদিনে স্বামী বিবেকানদ্দের 
আদর্শে বিশ্বাসী বাঙালী যুবকগণকে সমস্ত 

বিভ্রান্তি দূরে রাখিয়। এই মন্ত্র জপ করিতে 
হইবে যে, তাহারা ছোট নহে, তাহার! 

বিরাট; কেবল তাহার1 নিজেকে জানে ন! 
বলিয়াই দীন, জয়লাভ অবশ্যই করিতে হুইবে 
এবং তাহার জন্ত প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন | 
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যৌবন-ধর্মের মূর্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ । 

পৌরুষকে বাদ দিয়া আমরা একদিন নিঝর্ধীট 

স্বাধীনত। বা মুক্তি চাহিয়াছিলাম । আজ সেই 

রাজনীতিক স্বাধীনত। আমাদের দ্বারে উপস্থিত 

হইলেও তাহাকে অন্তবের সহিত বরণ করিয়' 

লইতে পারিতেছি না। পৌরুষ ভিন্ন প্রতিটি 

জীবনে কোনপ্রকার শক্তি-অর্জন সম্ভব হয় 

না। প্রতিটি বাঙালী যুবককে আজ পৌরুমের 

সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। আমাদের 

মধ্যেই সমস্ত শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাহাকে 

নৃতন করিয়া! জাগানে! প্রয়োজন । একদ্রিন 

যে-শক্তির অকাল-বোধনের ফলে বর্তমান 

শৃহঠতার স্থষ্টি হইয়াছে, পুনরায় সেরূপ ঘটিতে না 
দিয়া ভাবপ্রবণতাকে দূরে রাখিয়া আত্মশক্কির 

উদ্বোধন আজ আমাদের অবশ্য প্রয়োজন । 

বাঙালীর সম্মুখে আজ আর কোন পথ নাই; 

ক্লীবত। জড়ত! তাহাকে গ্রাণ করিয়াছে, স্বামী 
বিবেকানন্দের শক্তি কোথায় অদৃশ্যভাবে কাজ 

করিতেছে, তাহা ধারণ! করিবার শক্রিটুকুও 
আজ আমাদের নাই, এরূপ অবস্থাতেও ধৈর্য 
ধরিয়। জাতির অগ্রগতির বিশ্রেষণের মাধ্যমে 

আপনাকে চিনিতে সক্ষম হইলে দেখ! যাইবে, 
সেই বিরাট খধির প্রদশিত পথ ছাড়া আজও 
আমাদের সম্মুখে অন্ত কোন পথ উন্মুক্ত হয় 

নাই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের 

সেই পথ অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে, ইহ! 

ছাড়া আর অন্য কোন পথ নাই। 
এ সমস্ত কিছুর ধারণার জন্য আমাদের 

শিক্ষার প্রয়োজন ৷ প্রচলিত ধারায় যে শিক্ষায় 

আমর! শিক্ষিত হইতেছি, তাহা! আত্মশক্ির 
উদ্বোধনে কোনরূপ সাহায্য করিতে সমর্থ 

হইতেছে না। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ের 
অধিকাংশ ব্যয় করিয়া আমরা যাহা! পাই, 

তাহা দ্বার নিজের পায়ে নিজে দীড়াইতেই 

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাঙালী ৩৩৩ 

পারি না» পূর্বে যদিও বা! কেরানীগিরি একটা 

জুটিত, এখন সে দিকও অন্ধকার । প্রতিবৎসর 

আমর1 বহু অর্থব্যয়ে বিশ্ববি্ভালয়ের দরজায় 

ভিড় জমাইতেছি, অথচ স্বাধীন চিস্তাশক্তির 

বিকাশ ন। করিয়। আপনাদের পায়ে আপনারাই 
কৃঠারাঘাত করিতেছি। অবশ্ট ইহার জগ্ঠ 

বাঙালী মধ্যবিত্ব সংসারের বিরাট বোঝাও 

অনেকাংশে দায়ী। প্রতিটি বাঙালীর মাথায় 

আজ সাংসারিক চাপ এত বেশী যে, তাহাকে 

দূরে সরাইয়া স্বাধীন চিন্তার বিকাশ করাও এক 
অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। তবুও 
ইহা! ছাড়া আমার্দিগের পথ নাই, আপনার 
শিক্ষার ভার আপনার হাতেই তুলিয়। লইতে 

হইবে। 

জনৈক চিন্তাণীল অধ্যাপক এইরূপ 

বলিয়াছেন £ বাঙালীর নবজাগরণ নবজাগরণ 

করিয়! আমরা সকলেই চীৎকার করি, ভাবের 
দিক হইতে নবজাগরণের শক্তির জোয়ার 

হয়তো আসিয়াছিল, কিন্ত কোনপ্রকার সুদৃঢ় 
আর্থনীতিক বনিয়াদের উপর তাহ! স্থাপিত ন। 

হওয়ায় এবং আজ সে আন্দোলনের ভাবের 

ঘোর কাটিয়! যাওয়ায় আমরা বর্তমানে এক 

বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে আসিয়া 

পৌছাইয়াছি। এ দিক দিয়! চিন্তা করিলে 

বাঙালীর এ নবজাগরণকে “নবজাগরণ' নামে 

অভিহিত ন1 করিয়া একটি 'ভাব-আন্দোলন' 

বলিলে বোধ হয় বিশেষ ভূল হয় না। 

সত্যসত্যই বাঙালীর জীবনে যে নবজাগবণ 

আসিয়াছিল, তাহার দৃঢ় ভিত্তি কোথায়! 

আর্থনীতিক যে দৃঢ় বনিয়াদের উপর শিল্প ও 
স্কতি রক্ষিত হয়, সে বনিয়াদ নিশ্চয়ই 

আমাদের জীবনে এখনও পাকা! হয় নাই। 
কিন্ত কেন? কারণ আর্থনীতিক দৃঢ় 

বনিয়াদের জন্তও প্রয়োজন একটি স্পরিকল্পিত 
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কার্যক্রম । যে কার্যক্রমকে অনুসরণ করিয়া 

জাতি আপনার. শক্তির দ্বারা আপনি দীড়াইতে 
সঙ্গ্য হছইবে। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত আর 
কাহারও মধ্যেই এখনও জাতির বনিয়াদ 

দটীকরণের জন্য একটি সামগ্রিক ও সুচিন্তিত 
পরিকল্পন! লক্ষ্য কর! যায় নাই। অথচ এই 
মহাপুরুষকেই আমর!1 ভাবপ্রবণতার উন্মাদনায় 

ভুলিতে বসিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদশিত 
জাতীয় উন্নতির পরিকল্পন। ভিন্ন কখনই সেই 
প্রত্যাশিত আর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের 

জীবনে আমিতে পারে না। প্রত্যক্ষ বা 

পরোক্ষভাবে অবশ্যই আমাদিগকে সেই পথ 

অনুসরণ করিতে হইবে। 
এখন কথা হুইল; বাঙালীর জীবনে যে 

জাগরণ আগিয়াছিল, তাহ1 কি একেবারেই 
ভিত্তিহীন, না বাঙালীর ইতিহাসে তাহার 

কোন মূল্যই স্বীকৃত হইবে ন1! শক্কির জোয়ার 
বাঙালীর জীবনে আসিয়াছিল, তাহ] অস্বীকার 

অবশ্বই কর! যায় না_সে শক্তি যে-ভাবেই 

চালিত হউক । অবস্থা এই যে, শক্তির জাগরণ 
আমাদের জীবনে হইয়াছিল, কিন্তু আমরা 

পুঁজির বেশী খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এই 
হইতে এই জাগরণকে “নবজাগরণ” 

অর্থে আমর! ঠিক যাহ বুঝি, তাহা না বলিয়।! 
যদি নবজাগরণের প্রথম ধাপ বলি, তাহ! হইলে 
বোধ হয় বিশেষ অসঙ্গত হইবে না। অতি 

অন্নকাল পরেই জাতির জীবন যে এরূপ 
হতাশ! ও পঙ্কিলতা গ্রাস করিল, তাহাতে 

উনবিংশ শতাব্দীর এ জাগরণকে “নবজাগরণ" 

না বলাই বোধহয় সঙ্গত হইবে। তাহাকে 
নবজাগরণের প্রথম ধাপ হিসাবে ধরিয়া লইয়া 

যাহার. জন্য এই জাগরণ প্রকৃত নবজাগরণে 
পর্যবসিত হইতে পারিল না, সেই ভাবপ্রবণতা- 
বর্জিত সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের অনুসরণে 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--৬ষঠ সংখ্যা 

বর্তমান বাঙালীকে অবশ্যই হত্ববান্ হইতে 
হইবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে এক প্রবল 

ধাক! দিয়া গিয়াছেন আমাদ্িগের আত্বসচেতন 

নবজীবন লাভের জন্ত। আজ সেই ধাক্কা 

দিবার জন্ত স্কুল শরীরে তিনি উপস্থিত নাই, 
ভাবের ধারক পরবর্তী সাধকগণই বা আজ 

কোথায়, তাহাও আমর জানি ন।, অত্যন্ত 

ধীরভাবে আমাদিগকে তাহাদের প্রদ্রশিত 
বতিকার আলোক দ্বারা পথ চিনিয়া লইতে 
হইবে। হয়তো! বা নবজাগরণের দ্বিতীয় 

ধাপের আরস্তের জন্য এইক্নপ একটি অবস্থার 
প্রয়োজন ছিল, হয়তো বা! নান] অভিজ্ঞতার 

মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের মত ও পথের 

সত্যতা সম্বন্ধে স্ুনিন্চয় হইবার জন্ত আমাদের 
এ দুঃখ প্রাপ্য ছিল। আলোকের আবাহন 

মানুষ করিবেই। বিশেষ করিয়া বেশী দিন 
সন্কীর্ণতার অন্ধকারে আমর! বাস করিতে 

পারিনা। এই নিপীড়ন, এই অপমানই আজ 

আমাদিগকে আরব্ধ কর্মের পথে জাগ্রত করিয়] 

তুলিবে। সুস্থ চিস্তা ও কর্মপদ্ধতির দ্বার! 

বাঙালী প্রমাণ করুক -সে দুর্বল নয়, সে 

মরিতে জানে, বাচিতেও জানে, আত্মশক্তিতে 

সে যথেষ্ট শক্তিমান, কাহারও মুখাপেক্ষী 

ন। হইয়। আপনার উন্নতি সে আপনিই করিতে 

সমর্থ । 

পরিশেষে ধর্ম- ও কর্ম-আদ্দোলনের পুরোধা 
স্বামী বিবেকানন্দের শতবাধিকীতে আরও 
একটি আশার আলোক ভবিষ্যতের প্রতি 

আস্বা রাখিতে প্রেরণা! “জাগাইতেছে। 
ভারত ধর্মের দেশ। ধর্মের মাধ্যমেই তাহার 

সমস্ত প্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম- 
আন্দোলনের প্রতিটি নেতাই বোধ হয় 

তাছাদের জীবৎকালে বাঁ মৃত্যুর পরেও জাতি 
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কর্তৃক স্বীকৃত হন না, কিছুটা সময় লাগে। 

বদ্ধদেব শক্করাচার্য চৈতগ্যদেব সকলের ক্ষেত্রেই 

এইরূপ হইয়াছে। প্রতিটি জীবনেরই 
ইহলোকের কর্ম-সমাপ্তির পঞ্চাশ-বাট এক-শ 

বখসর পরে জাতি নুতনভাবে ইহাদিগকে 
বীকার করিয়া লইয়াছে। বিবেকানন্দের 
দেহত্যাগের পর ষাট বৎসর অতীত হইয়াছে, 

জাতির বর্তমান ছুরবস্থার মধ্যে দ্রিশাহার! 

হইয়া আস্তরিকভাবে পথ খুঁজিতেছে। 

আশা! হয়, স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিবার 
কাল সমুপস্থিত। এইরূপ অবস্থাতে মহান্ 

যোগীর শতবাধিকীও সমাগত হওয়ায় 
তাহাকে বুঝিবার এক বিশেষ সবযোগ 

আসিয়াছে । 

হে দুর্দশাকিষ্ট বাঙালী, সাবধান হও, আজ 

শতবাধিকী উপলক্ষে নৃতন প্রকাশন ৬৩৫ 

আর তাহাকে ভূল বুঝিও ন1। তোমারু বর্তমান 

অবস্থা স্ঘন্ধে সচেতন হও, কারণ অনুসন্ধান 

কর, আপন বিচার-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া 
চিন্তা কর, সেই বিরাট পুরুষের প্রদশিত পথ 
কতদূর তোমার উপযোগী। এই তামসিক 
অন্ধকারের মধ্যে তুমি কখনই বাঁচিতে পার 

না, অথচ তোমাকে বাঁচিতে হইবে-_তোমাকে 

উঠিতেই হইবে। তুমি জাগো, তুমি ওঠ, 
শরদ্ধাসহকারে বলো, ম্বামী বিবেকানন্দের 

প্রদশিত পথ অবলম্বন না করাতেই আমাদের 
এই দুরবস্থা, আমরা আর ভূল কবিব না, 

এবার আমরা আমাদের শিবকে--কল্যাঁণকে 
চিনিয়া লইবই। হে ত্যাগী দেশপ্রেমিক 

সন্ন্যাসী, তুমি আমাদিগকে আশীর্বাদ কর, 
তুমি আমাদের পথ দেখাও | 

শতবাধিকী উপলক্ষে নুতন প্রকাশন 
স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিম়লিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পাইয়! 

আমর আনন্দিত হইয়াছি £ 

[80106 98116 15618118108, - 1101690 105 181]01 90012] 01081078০25, 

চ001181)90 1005 ১90196925, 

00220018699) 11061016801) 41121799889. 

নি 8071 15970087008, 13176100916 09191)79610708 

721). 160 ; 77199 : 1801)66 0109 0101, 

স্বামী বিবেকানন্দ ( সংক্ষিপ্ত হিন্দী জীবনী )-লেখক ঃ গুকার শরদ। শ্রীরামকৃষঃ 

স্বিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ৩২) মূল্য ২৮ ন* প. 

বিবেকানন্দ-বাণী-শতক-ন্বামীজীর জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে রামকৃষ্ক মিশন 

আশ্রম, দিনাজপুর হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ৪০। 
98118] 1 91:81)81808 10. 09100810--1 896 - 12010118160 103 092090-10 0100 

85001861020) 08100669. 761). 19. 

ড1591087881108 01) 18610108] 11600188170806101)-- 70701131190 10৮ 010০ 101160001) 

চ0101108010108 1)15191010) 0910 390:6687156, 10811) 6. 141018৮ণড 01 [100027180100 800 

131:0800896106, 00521010826 01 [00118 77), 28: 

এিস2021 ড1561091181809+8 (07165 15165 60 8111078--1901)0181)97 175 0129 

চ15810606 9 90810081008 স৮ট 81000] 0.6, 50, 209, 



৩৩৬ উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৬ষ্ সংখ্যা 

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ--্ীরায়কৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ২৮*+৬০) মূল্য ৫২। 

দিব্যগীতি_ (১০১টি গান ও ম্বরলিপি)- স্বামী অপূর্বানন্দ-সঙ্কলিত। প্রকাশক £ 
সেক্রেটারি, স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিকী, ১৬৩, লোয়ার সাকু'লার রোড, কলিকাতা৷ ১৪। 
পৃষ্ঠা ২৪৮ ? মূল্য ৮২ | 

শিকাগোয় বিবেকানন্দ_ স্বামী প্রেমঘনানন্দ । মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ষ আশ্রম, রিশড়। 
(হুগলি ) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৮, মূল্য ৫ ন. প.। 

ঠাকুর, মা, স্বামীজী- স্বামী সোমানন্দ। শোভনা প্রকাশনী, ১৪) রমানাথ মজুমদার 
স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯২ ; মূল্য টাক! ১:৫০। 

ংলার বিবেকানন্দ- (বাংলার তরুণদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 
শিক্ষা ও প্রেরণ1)- স্বামী শরদ্ধানন্দ। প্রকাশক £ সম্পাদক বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বজ বজ, 
২৪ পরগন]1। পৃষ্টা ৭২; মূল্য ২২। 

পাত্রক। 
বিবেক-জ্যোতি (শ্রীরামকৃষ্+-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অস্প্রাণিত হিন্দী ত্রিমাসিক ) 

বিবেকানন্দ আশ্রম, গ্রেট ইস্টার্ন রোড, রায়পুর (মধ্য প্রদেশ ) হইতে প্রকাশিত । প্রতি 

সংখ্যার মূল্য ১২; বাঁধিক মূল্য ৪২1 জাহুআরি-_মার্চ সংখ্য। £ পৃষ্ঠা--১৪৭7 এপ্রিল- জুন 

সংখ্যা £ পৃষ্ঠা__-১৫৩। 
শতবর্ষ-স্মর ণিকা_রামকৃ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিক!1 বিদ্যালয়, &, নিবেদিতা লেন, 

বাগবাজার, কলিকাতা! ৩ হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ১১৮। 
8701 ৬1915818008 0006]গা 3০৪91: স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিকী 

কমিটি, লিলুয় ( হাওড়] ) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৯। 
সংসদ (্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিকী সংখা! )--১৩, রাষ্ট্রগুর এভেম্থা। দমদম, 

কলিকাতা ২৮ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৯। 

কিশে।র ভারতী-_বিবেকানক্দ-জন্ম-শতবর্ষ-পুর্তি উৎসব উপলক্ষে বিবেকানন্দ পল্লী, 
বেহালা, কলিকাতা! ৩৪ হুইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠ ১০। 

ভারত-আত্মার বাণী- স্বামী বিবেকানন্দ (স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষপূ্তি 
উপলক্ষে স্বামীজী সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত )। ৪, পাতিপুকুর রেলওয়ে প্লট, কলিকাতা! ২৮ হইতে 
প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ১০। 

স্বামী বিবেকানন্দ শততম জন্মজয়ন্তী ম্মরণিকা-_স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ. 
 জয়স্তী উপসমিতি, পশ্চিম বঙ্গ খাগ্ভ-সরবরাহ-বিভাগ সাংস্কৃতিক পরিষদ, ১১, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, 
কলিকাতা ১৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৫ | ৰ 

77810000119 01787868--38)01 10108005310 09706010817 0107001, 

10011096100 0109 265 10919 10069115708) 08100866514, 120, 890 3 0006 976. 



সমালোচনা 
বীর সন্গ্যাপী বিবেকানন্দ 8 মোহিত- 

লাল মজুমদার ঃ জেনারেল প্রিপ্টার্স য্যাণ 

পার্রিশার্ প্রাইভেট লিমিটেড | ১১৯, ধর্মতলা 

স্রট, কলিকাতা ১৩। পৃঃ ১৮৪; মূল্য পাচ 

টাকা । 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী উপলক্ষে যে কয়টি 

আলোচন!-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে 

অন্যতম এবং বোধ হয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রে 

জেনারেল প্রিপ্টাসের কর্তৃপক্ষ পাঠক-াধারণের 

অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিষয়-- 

বিবেকানন্দ এবং লেখক--মোহিতলাল। বিষয় 

ও লেখকের এ-হেন যোগ সহজেই আমাদের 

হয় আকর্ষণ করবে--এট|। তেমন আশ্চর্য কিছু 

নয়। কিন্ত আশ্চর্য এই প্রবন্ধসঙ্কলনে চিন্তা 

ও বাণীর গভীর তাৎপর্যময় সম্মেলন। এমন 

ফ্রপদী আঙ্রিকেই এমন চিরন্তন ভাবৈশ্বর্যের 

সার্থক প্রকাশ সম্ভব। উনিশ শতকের সমস্ত 

ভাবসাধনার শীর্ষবিন্ুতে রামকর্খ-বিবেকানদ্দের 

আবির্ভাবসে আবির্ভাবের সার্থকতাকে 

মোহিতলাল তার প্রজ্ঞাগ্ভীর মনন-খদ্ধ ভাষায় 

ভারত- তথ বিশ্ববাসীর কাছে সমুপস্থিত 

করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থ 

ছড়ানে। তার এই প্ররবন্গুলিকে সঙ্কলয়িতা 

এমন নিপুণভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন, যাতে 

এদের মধ্য দিয়ে মোহিতলালের রামকৃ্চ- 

বিবেকানন্দ অনুধ্যান একটি অখণ্ড তাৎপর্য 

লাভ করেছে। 

শতবর্ষ-জয়ন্ত্রী উপলক্ষে প্রশস্তিবাচন বা 

স্মর্ণকীর্ভনের নিজস্ব মূল্য মনে রেখেও এই 

জাতীয় মূল্যায়ন-প্রচেষ্টাই যে অধিকতর কাম্য, 
সে-কথ] অবশ্যস্বীকার্য। তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 

ধারা বিচারব্রতী, তাদের নিজস্ব মানদগুটি. 

অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে ভারত-ইতিহাস- 
সচেতনতা ও অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার 

থাকলে বিবেকানন্দের মানস-পরিমগ্ডলটি সঠিক 
অন্থধাবন করা যায়, এ-যুগে সেই ধরনের 

স্বিতধী ও' সুসমঞ্জস ধ্যানধারণার অধিকারী 

লেখক ক্রমে একান্ত ছুর্লভ হয়ে আসছেন। 

তাই মোহিতলালের এই গ্রন্থে কর্ম জ্ঞান ভক্তি 

ও যোগের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ- 

দর্শনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে, ত। চিন্তাশীল 

পাঠকমাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। 
প্রধানতঃ রম্য। রলশার বিবেকানন্দ-জীবনী 

এবং অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত স্বামীজীর 

ইংরেজী জীবনীটিকে মোহিতলাল আকরপ্রন্থ- 
রূপে ব্যবহার করেছেন। ' সেদিক থেকে 
শ্রক্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গের “দিব্যভাব ও নরেন্তর- 

নাথ পর্ব/ট তার বিশেষ সহায়ক হ'তে পারত। 

কিন্তু এই প্রবন্বমালার স্চন1 থেকে শেম অবধি 

অনুধাবন করলে এ-কথ| স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মৌলিকতা 

ও গভীরতাকে মোহিতলাল অনেকখানি আপন 

অন্তরে অন্থভব করতে পেরেছিলেন। আর 

সেই অহৃভূতির প্রেরণাতেই তিনি এই প্রবন্ধা- 

বলী লেখবার প্রেরণ! পেয়েছেন__নিছক বুদ্ধি- 
চর্চাই তার উদ্দেশ্য ছিল না। 

বিবেকানদ্ব-চর্চায় উৎসাহী কোন কোন 

লেখক ব! বক্তা যেমন দার্শনিক বিবেকানন্দকে 

বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তার মানব-দরদী লত্তাটির 

প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, সৌভাগ্যের বিষয় 
মোহিতলালের প্রবন্ধাবলীতে তেমন কোন এক- 

দেশদশিতা নেই। বরং তিনি বিবেকানন্দের এই 
জীবন-ভাষ্য রচনাকালে বিবেকানন্দ-মানসের 

সেই উৎসগুলি বেশী ক'রে অনুসন্ধান করেছেন, 



৩৩৮ 

যাদের মধ্যে ভারতীয় তথা বিশ্বজীবনবোধের 

সঙ্গীতধার! সবচেয়ে বেশী উৎসারিত। এক- 
ধারে বেদান্ত, গীতা, তন্ত্র, বুদ্ধ, রামকৃষ। ১ অন্য 
ধারে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, 

কেশবচন্ত্জ এবং নবযুগের মানবতাবাদ। 

স্বামীজীর মননলোকে আচার্য শঙ্করের প্রভাব 

ততটা আলোচিত হয়নি; এদিক থেকে নৃতন 
আলোকপাতের প্রয়োজন এখনও আছে। 

তবু ভারতীয় সাধনার পটতৃমিতে বাঙলার এই 
সন্ন্যাসী সন্তানের নিজস্ব সাধনা! ও সিদ্ধি 

উত্তরাধিকারকে মোহিতলাল যে সশ্রদ্ধ 

অভিনিবেশের সঙ্গে বিচার করেছেন, ত। বাংল! 

প্রবন্ধ-সাহিত্যে অনন্ত-উদ্বাহরণ। 

বিবেকানন্দের সন্ন্যাস ও মানবপ্রেমের 

যোগনুত্রটি মোহিতলাল তার অপূর্ব ভঙ্গীতে 
এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-_"বিবেকানন্দ 

মানবাত্বার মুক্তিকেও যেমন, তাহার বন্ধনকেও 

তেমনি আত্বগোচর করিয়াছিলেন । এজন্য 

সেই বন্ধন তাহার যেমন অসহা হইয়াছিল, 

এমন আর কাহারও হয় নাই। কোন্ দেশের 

কোন্ সমাজে তিনি মানুষের চরম ছুর্গতিকে 

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন? পৃথিবীর আর সকল 

দেশে তিনি মানবাত্ার মহিমা ঘোষণা 

করিতেন, কিন্ত নিজের দেশে আসিয়া! তিনি 

নির্বাক হুইয়া যাইতেন, অশ্রবাস্পে কণ্ঠ রুদ্ধ 

হইয়া যাইত ।***স্বামী বিবেকানন্ব স্বজাতির সেই 
ব্যাধি যন্ত্রণাও যেমন, তাহার হত স্বাস্থ্যকেও 

তেমনি নিজ দেহ ও আত্মায় যেরূপ অনুভব 

করিয়াছিলেন, এ-যুগে তৎপূর্বে আর কেহ 
তেমন করে নাই--এই সত্য সর্বাগ্রে ও সর্বদা 
স্মরণ রাখিতে হইবে । তাহার কারণও ছিল। 

প্রথমতঃ তিনি ছিলেন সন্যাসী; সর্বত্যাগী 

সন্ত্যাসীর যে প্রেম তাহার নাম কি দিব? 
ভারতবর্ষে প্রেমকে ভগবৎ-প্রেমের সর্বোচ্চ 

উদ্বোধন [ ৬&ত্ম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 

আদর্শে শোধন করিয়া মাহৃষের মুক্তিসাধনার 

অনুকূল করা হইয়াছে; কিন্তু সেই ব্যক্তিগত 
মুক্তিসাধনাকে তুচ্ছ করিয়া এই যে মানব-প্রেম, 
এবং বিশেষ করিয়! স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম, 

ভারতবর্ষে ইহা! নূতন ; আবার এই প্রেমও যে 
অধ্যাত্র-পিপাসারই একটা রূপ, তাহ! একমাত্র 

ভারতবর্ষেই সম্ভব। সন্ন্যাসী না হইলে, 
বৈরাগ্যের ঘ্বার1 সুরক্ষিত ন1 হইলে প্রেম এমন 

নির্ভীক ও বলীয়ান হইতে পারে ন]। 
দ্বিতীয়তঃ সেই কারণেই কোন সমাজ-বন্ধন না 
থাকায় তিনি দেশের সকল সমাজে মিশিয়া, 

সকলপ্রকার জীবনযাত্র। আপন চক্ষে দেখিবার 

ও আপন মনে বুঝিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। 
দেশকে ভালবাসার মুলে ছিল- দেশের 
যাতনাক্িষ্ট সর্ব-অঙ্গের সহিত এই ঘনিষ্ঠ 

পরিচয়” 

[বিবেকানন্দের উত্তরসাধক £ অরবিন্দ, গান্ধী 

ও সুভাষচন্দ্র-সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ১৪১-১৪২] 

'মানুষ-পৃজা' প্রবন্ধে এ গ্রন্থের সুচনা! এবং 

'ীরামকৃষ্খ ও বিবেকানন্দ" প্রবন্ধে পরিসমাপ্তি । 

সঙ্কলয়িত] যে গ্রবপদে এ গ্রন্থের তান বিস্তারিত 

করেছিলেন, শেষ প্রবন্ধাটিতে এসে সার্থক সমে 
তার পরিসমাপ্তি । প্রবন্ধ-বিস্তাসে তার কৃতিত্ব 

আস্তরিক সাধুবাদের যোগ্য । 

প্রীরামকৃ ও বিবেকানন্দ-_পরস্পর- 

পরিপূরক এই যুগ্মসত্তাকে পরস্পরের আলোকে 
বিচার করেই যে অদ্বৈতসত্যে আমর! পৌঁছতে 
পারি, সেই সার্থক উপলব্ধিতে এ গ্রন্থের 

পরিসমাপ্তি । 

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুর্দিত হয়ে এ 

গ্রন্থ সর্বত্র প্রচারিত হোক*-এই আমাদের 

প্রার্থনা । 

-শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 



আষাঢ় ১৩৭৯ ] 

মুকুটা-প্রতিভা। (মহাকবি গিরিশচন্ত্রের 

কাহিনী অবলম্বনে একাঙ্ক নাটিকা)? লেখক ও 

প্রকাশক এ্ীনলিনকৃষ্ণ দাস, 'কোকোয়া কট', 

১৫, টি." এন, বিশ্বাস লেন, শ্রীদক্ষিণেশ্বর, 
কলিকাতা ৩৫। পৃষ্ঠা &৭, মূল্য টাকা ১'০০। 

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন : “ভক্ত 

ভৈরব গিরিশচন্্রের ছগ্নাম “মুকুটাচরণ মিত্র 

(শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 

'গিরিশচন্ত্র'-+২০২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ব্যবহার 

কালীন স্বয়ং গিরিশ-কথিত ঘটনা অবলম্বনে 

এই ক্ষুদ্র নাটিকা প্রণয়ন করিতে সাহসী 

হইয়ীছি।” 

নাটিকাটির উপজীব্য হাশ্তরস। পূর্ববঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতার ভাষায় রচিত 

কৌতুক-নাটিকাটি রসোত্বীর্ণ কি না, তাছা! 
বিবেচিত হুইবে অভিনয়-সাফল্যের দ্বার] । 

আমাদের মনে হয়, বইটি হান্তরসিকগণের 
ভাল লাগিবে। 

ভারতের সাধক (৫ম ও ৬ঠ খণ্ড) 

শঙ্করনাথ বায় প্রণীত; €ম খণ্ড রাইটার্স 

সিপ্িকেট, ৮৭১ ধর্মতল! স্ট্রীট, কলিকাত। ১৩ 

হইতে এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ্রীপ্রকাশন, একডালিয়!] 

রোড, কলিকাতা ১৯ হইতে প্রকাশিত। 
প্রতি খণ্ডে ৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩০০; মূল্য প্রতি খণ্ড 

টাকা ৬'&০ | 

সমালোচনা ৩৩৯ 

সাধক মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত ভাষায় 

লিপিবন্ধ করা অতি কঠিন কাজ। ধাহারা 
লোকগুরু, ধর্মাচার্য, সংস্কৃতির যথার্থ ধারক ও 

বাহক, তাহাদিগের অমূল্য জীবন লোক-সমক্ষে 

তুলিয়! ধরিতে যে সাবধানত! ও অম্ৃধ্যান 

প্রয়োজন, আলোচ্য পুস্তকে তাহার অভাব 
অনুভূত হয় না। ভারত-সাধনার সমগ্রন্পের 

পরিচয়-প্র্ধান-কার্ষে লেখকের উদ্ভাম প্রশংসনীয় 

বস্তুনিষ্ঠ ও বিস্তাস-কৌশলের পরিচয় প্রতিটি 

রচনায় বিছ্যমান 

ইতিপূর্বে “ভারতের সাধক' চার খণ্ড 
প্রকাশিত হুইয়াছে এবং পাঠকগণের সমাদর 
লাভ করিয়াছে । ৫ম খণ্ডে তীর্ঘঙ্কর মহাবীর, 

জ্ঞানদেব, তন্্রাচার্য সর্বানন্দ, নানক, শ্রীজীব 

গোস্বামী, সিদ্ধ কৃষ্ণদাস, রামঠাকুর এবং ৬ষ্ঠ 
খণ্ডে বিদ্ভারণ্য স্বামী, নামদেব, আচার্য 

রামানন্দ, শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরী, ভক্ত লালাবাবু, 
পওহারী বাবা, যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ, হংসবাবা 
অবধৃত--এই পুণ্য জীবনগুলি আলোচিত 
হইয়াছে। 

প্রাঞ্জল ভাষা, রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং 

হৃদয়গ্রাহী বিশ্াসের জন্ত গ্রন্থ-ছুইখানি বাংল] 
জীবশী-সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন-রূপে 

গৃহীত হইবে। 



শ্ত্ীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
শতবাধষিকী সংবাদ 

লগুন £ রামকৃষ্জ বেদান্ত কেন্দ্রের উদ্যোগে 

গত ৩১শে জাহ্ুআরি ক্যাক্সটন্ হলে ভারতের 

হাই কমিশনার শ্রীএম, সি, চাগলা স্বামীজীর 
শতবাধিক উৎসবের আহৃ্ঠানিক উদ্বোধন 
করেন। তুষারপাত এবং প্রতিকূল আবহাওয়া 
সত্তেও প্রায় ৪০০ লোকের সমাগম হয় । 

শ্রীচাগল] তাহার ভাষণে বলেন £ স্বামীজী 
বাস্তবিকই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সেতু। 
ভারতের এই মহান্ সন্তান স্বদেশে যেমন 
পাশ্চাত্যেও তেমনি স্থুপরিচিত। প্রাচ্য 

পাশ্চাত্যের নিকট হইতে এবং পাশ্চাত্য 

প্রাচ্যের নিকট হইতে শিক্ষা করিবে-_ ইহ! 
তিনি অনুভব করিয়াছিলেন এবং ইহাই প্রচার 

করিতেন। তাহার দৃষ্টিভঙ্গি অহ্সারে মানব- 
জাতির কল্যাণের জন্য পৃথিবীর উভয় অংশেরই 
পরস্পর আদান-প্রদানের অনেক কিছু আছে। 

স্বামীজী বলিতেন, আমরা সর্বত্র ঈশ্বরকে 
প্রত্যক্ষ করিব--কি হিন্দুর মন্দিরে, খুষ্টানের 

গির্জায়, ইহুদীর উপাসনা-স্বানে ব! মুসলমানের 
মসজিদে । ঈশ্বর সর্বত্রই বিছ্ভমান, তিনি 

সর্বব্যাপী । 

স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকুঞ্জ মিশনের শাখা- 
প্রশাখ! সার! পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে। এই 

সব কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্বামীজীর ভাবধার! 

প্রচারিত হয় এবং ছুঃস্থদিগকে সাহায্য দেওয়! 

হয়। স্বামীজীর একটি প্রধান শিক্ষা_মানব- 

মেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা । ঈশ্বরে 
বিশ্বাস এবং ধর্মভাব প্রকাশ করিবার শ্রেষ্ঠ 

উপায় মাহ্ৃষের সেবা। এই ভাবেই রামকৃজ 

মিশনের জনকল্যাণমূলক কাজ অনুষ্ঠিত 

হুইতেছে। 

মাঞ্েস্টার (অক্সফোর্ড ) কলেজেরু, ভৃতপূর্ব 
অধ্যক্ষ রেভাঃ সিডনি স্পেনসার বলেন : 

স্বামীজীর ভাবধার-প্রচারে রামকৃষ্ণ মিশনের 

কেন্দ্রগুলি দ্বারা যাহ! কর! হইতেছে, তাহ] দৃষ্টি 

আকর্ষণ করে। ধর্মীয় এক্য-প্রচারই তাহাদের 
কাজ। বহুর মধ্যে এক সতাই বর্তমান-_ 

স্বামীজী এই সত্য ধর্মের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগ 

করিয়াছেন। তাহার গুরু শ্রীরামকষ্টের মতোই 
তাহার সত্যাহ্বসন্ধান। স্বামীজী একজন পবিত্র 

মানব, যোগী, অখগুব্রক্ষচারী | 

ঢাঁক। £ রা'মকৃঞ্জ মিশনে গত ১২ই হইতে 

১৮ই ফাল্তন সপ্তাহব্যাপী আ্রীরামকৃঞ্জ-জন্মোৎসব 
ও স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে পৃজার্চনা, 
বৈদিক স্তোত্রপাঠ, কালীকীর্ভন, রামায়ণ-গান, 

“কথামৃত'পাঠ, “কৃষ্ণলীল1'-অভিনয়, দরিদ্র- 
নারায়ণ-সেবা প্রভৃতি অহ্ুঠিত হয়। ১৮ই 

ফাল্ুন অপরাহে মঠপ্রাঙ্গণে ঢাকা হাইকোর্টের 
বিচারপতি মিঃ মুহম্মদ আসীরের সভাপতিত্বে 
আয়োজিত সাধারণ সভায় এআ্রীরামরুষ্খ ও 

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেম” সম্বন্ধে বিশিষ্ট 

বক্তাগণ যনোজ্ঞ আলোচন1 করেন। সভায় 

বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। 

আসানসোল 2 প্ররামকঞ্চ মিশন আশ্রমে 

গত ১১ই হইতে ৩*শে এপ্রিল বিভিন্ন কর্মস্থচীর 
মাধ্যমে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত 
বিবেকানন্দ-শতবাধিকী পালিত হয়। 

১১ই এপ্রিল মঙ্গলারতি, বিশেষ-পৃজা, 
হোম, ভজন, শোভাযাত্রা অহচিত হয়। সন্ধ্যায় 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানদ্দজী বিবেকানদ্দ- 

শতবাধিকী প্রদর্শনীর দ্বারোদবাটন করেন। 



আধাড়, ১৩৭০ ] 

বিভিন্ন দিমে বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন 

স্বামী গভীরানন্দ, ধ্যানাত্বানন্দ, ঈশানানন্ব, 

হিরগ্য়ানন্দ, বীতশোকানন্দ; মহাননদ, শ্ীক্ষিতীশ- 

চন্্র চৌধুরী, শ্রীরাজেন্ত্রনাথ মজুমদার, প্রীদক্ষিণা- 

রঞ্জন বনু, শ্রীহরিপদ ভারতী, শ্রীমতী সাত্বন! 

দাশগুপ্ত প্রভৃতি । বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ, 

প্রপ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাবের তাৎপর্য ও 

মহিমা বিভিন্ন দৃ্িকোণ' হইতে বিশ্লেষণ 

করেন। 
স্বামীজীর জীবন-সম্ঘলিত পুকুল-প্রদর্শনী 

দেখিবার জন্য দূরবর্তী অঞ্চল হইতেও দর্শকগণ 

আগমন করেন। 

বিভিন্ন দ্রিনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান £ 

বিগ্ভালয়ের পুরস্কার-বিতরণঃ ভজন-কীর্ভন, 

বিবেকানন্দ*লীলাগীতি, বাউল-কীর্তন, রামায়ণ- 

গান, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, “ম্বামীজী' নাটকাভিনয়, 

ছায়াচিত্র-সহযোগে স্বামীজী-সত্বন্ধে বন্তৃতা। 

এই উৎসবে আসানসোল ও নিকটবর্তী 

শিল্পাঞ্চলের অগণিত জনসাধারণ যোগদান 

করিয়! প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। 

রহড়। £ রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের 

উদ্যোগে স্বামীজীর শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 

এ বৎসর পক্ষকালব্যাগী এক বিরাট উৎনর 

আয়োজিত হইয়াছিল। উৎসব আহুষ্ঠানিক 

ভাবে গুরু হইবার পূর্ব হইতেই স্বামীজীর 

স্বৃতিরক্ষাকল্পে বালকাশ্রম তিনটি বৃহৎ পরিকল্পনা 

গ্রহণ করে। প্রথমটি “বিবেকানন্দ হন্ 

নির্মাণ, দ্বিতীয়টি “বিবেকানন্দ শতবাধিক 
মহাবিগ্ভালয়; প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় পরিকল্পনা 

শতবাধিক ছাত্রাবাসের' নির্মাণ । 
শতবাধিক উৎসব উদ্যাপন উপলক্ষে 

খ্যাতনামা! সাহিত্যিকদের রচনাসভারে সমৃদ্ধ 

'আশ্রম' পত্রিকা॥ স্বামী বিবেকানন্দের “বাণী- 

মঞ্চয়ন' এবং বালকাশ্রমের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস 

জ্ীরামকঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৩৪১ 

ও বর্তমান কর্মধারার পরিচয়-সংবলিত একখানি 

“্মরণী প্রকাশ কর] হয়। 

গত ৬ই ফেব্রুআরি নবনিগ্মিত “বিবেকানন্ব 
হল্-এ শতবাধিক উৎসবের উদ্বোধন করেন 
পশ্চিয়বঙ্গের শিক্ষাধিকর্তা ডক্কর ভবতোষ 
দত্ব, পৌরোহিত্য করেন মাননীয় বিচারপতি 

শ্ীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। 

আশ্র্-সংলগ্ন প্রশস্ত ময়দানে আয়োজিত 

বিরাট শিক্ষা-শিল্প-প্রদর্শনীটি বিষয়ের বৈচিত্র্য 

প্রতিদিন সহম্র সহ নরনারীকে আকর্ষণ 

করিয়াছে । উৎসবের কর্মস্থচীর মধ্যে 

ছিল ধর্মগ্রন্থ ও স্বামীজীর বুচনাবলী পাঠ, 

শ্ীত্রিপুরারি চক্রবতী; শ্রীঅচিন্ত্যকুমার 
সেনগুপ্ত” শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার প্রমুখ 

মহাশয়গণের সারগরভ আলোচনা, প্রখ্যাত 

শিল্পীদের ভক্তিমূলক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, 
কবিগান, তরজ1, কথকতা, যাত্রা, দেশাত্- 

বোধক নাটকাভিনয়, গীতি-আলেখ্য, চলচ্চিত্র 

ও ব্যায়াম-প্রদর্শশী প্রভৃতি | উৎসবের অমাপ্তির 

মুখে ১৯শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় এক বিরাট 
শোভাযাত্রা! নগর-পরিক্রমা করে। 

কীকুড়গাছি £ রামরুঞ্জ যোগোগ্ান 
মঠে গত ১২ই হইতে ১৫ই এপ্রিল এবং ২১শে 

এপ্রিল স্বামীজীর শতবাধিক জন্মোৎসব বিশেষ 

আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে অনুষিত হইয়াছে । 
উত্সবের প্রথম দিন প্রাতে বিশেষ-পৃঁজা ও 

হোম হয়। অপরাহে আয়োজিত সভায় শ্বামী 

গভীরানন্দ শ্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে 

ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন স্বামী ওষ্কারানন্দ 

উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন এবং স্বামী পুণ্যানন্দ 

“দেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ” সম্বন্ধে বত্ৃতা 

দেন। তৃতীয় দিন স্বামী ওষ্কারানন্দ 'ম্বামীজীর 
জীবন ও বাণী' অবলম্বনে বক্তৃতা দেন, বক্তৃতার 

সঙ্গে সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল) নঙ্গীতে অংশ 



৩৪২ 

গ্রহণ করেন শ্রীযৃগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও 

সম্প্রদায়। চতুর্ধ দিন স্বামী নিরাময়ানন্দ 
ভাষণ. দেন, তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল £ 

'নবযুগের নৃতন আচার্য । ২১শে এপ্রিল 

বিশেষ-পুঁজা। হোম, ' ভজন-কীর্ভন, প্রসাদ- 
বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় এবং রাত্রে চলচ্চিত্র 

প্রদদশিত হয়। 
উৎসবের প্রথম চারদিন পূর্বাহে স্বামীজীর 

গ্রন্থাবলীর পারায়ণ ও ভজন এবং রাত্রে বিশিষ্ট 

শিল্পিবৃন্দের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অহৃঠিত হয়। 

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীযো গীন্ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আ্ীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 
আ্রীঅমর ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যেন্্নাথ ঘোষাল 

প্রভৃতি। প্রঃ সাজ্জাদ হোসেনের “সানাই, 

প্রীভূুপেন্্নাথ ঘোষের মুদঙ্গ এবং প্রঃ মৌকত 
আলি খার তবলা বিশেষ উপভোগ্য হয়। 

জলপাইগুড়ি ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমে গত ৯ই এপ্রিল হইতে সপ্তাহব্যাপী 

শ্রীরামকঞ্জ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর জন্ম-শত- 

বা্ধিকী বিশেষ আনন্দ সহকারে অসিত হয়। 
মঙ্গলারতি, উষাকীর্ভন, বেদপাঠ, বিশেষ"পৃজা, 
ভজন-+কীর্তন, স্বামীজীর জীবনালেখ্য-প্রদর্শশী, 

শোভাযাত্রা, রামায়ণগান, বিবেকবাণী-পাঠ, 

প্রসাদ-ৰিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় বক্তৃতা দেন স্বামী 

প্রণবাত্ানম্ম,। অজজানন্দ, শ্রঅমিয়কুমার 
মজুমদার, শ্রীতামসরঞ্জন রায়, শ্রীমতী সাস্বন। 

দাশগুপ্ত । স্বামী দেবানন্দ গীতাপাঠ ও ব্যাখ্য। 

করেন। উৎসবের কয়দিন আশ্রমে বহু 

লোকের সমাগম হয়। 

কোক্বালপাড়। (বাঁকুড়া); শ্রীরাম- 

কৃষ্ণ আশ্রমে গত ২র! মার্চ হইতে দিবসত্্র 
প্রীরামকঞ্চ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব উপলক্ষে, মঙ্গলারতি, উধাকীর্ডন, স্তোত্র- 

উদ্বোধন [ ৬&তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 

ও চণ্তীপাঠ, বিশেষ-পৃঁজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, 
শোভাযাত্রা, নগরকীর্তন, ধর্মসভা, “কথামৃত'- 
পাঠ, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অন্থঠিত হয়। 

প্রথম দিনের আয়োজিত লভায় স্বামী 

জপানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন! 

করেন। দ্বিতীয় দিন অপরাহে মহকুমা-শাসক 
শ্ীনরেন্্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে অন্থষ্ঠিত 

সভায় স্বামী গদাধরানন্দ, নির্জরানন্দ প্রভৃতি 

বক্তৃতা] দেন। 

জয়রামবাটী ঃ গত ২৬শে এপ্রিল শুভ 

অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে প্রীঞ্ীমাতৃমন্দির- 

প্রতিষ্ঠার ৪১তম বাধিক উৎসব সম্পন্ন হয়। 
উষা-ভজন,, বিশেষ-পৃজা, চত্তীপাঠ, হোম, 
ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় 

২,৫০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় 

স্বামী ঈশানানন্দ, গদাধরানন্দ, অধ্যাপক 

আীবিনয়কুমার সেন, আ্ীসমরেন্দ্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 

স্বামীজীর জীবন ও ভাবধারা অবলম্বনে বক্তৃত! 

দেন। 

২৭শে এপ্রিল স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 

উপলক্ষে সকালে শোভাযাত্রা-সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ 

কর! হয়। রামকৃষ্জ মিশন সারদ1 বিদ্যাপীঠ- 

প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ স্বামীজীর 

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বামী লোকেশ্বরা- 

নন্দ ছাত্রদের নিকট সরলভাবে স্বামীজী 

সম্বন্ধে বলেন। অন্তান্ত অহ্ষ্ঠানের মধ্যে 
ছিল পূজ॥ ভোগরাগ, আরাত্বিক ও 
প্রসাদ-বিতরণ। অপরাহে “কথামত পাঠ ও 

ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যায় বিশি্ বক্তাগণ স্বামীজীর 

জীবন ও ভাবধারা অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী 

ভাষণ দেন। | 

পরদিবস পুজ1 পাঠ ও স্বামীজীর জীবনী 

আলোচনাস্তে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। 



আবাঢ, ১৩৭ ] 

বিভিন্ন দেশ হইতে এবং স্বানীয় বহু ভক্ত এই 
উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ 

করেন। 
দিনাজপুর £ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 

গত ১*ই হইতে ১৩ই যে স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব সুষ্ঠুভাবে অহ্ষিত হয়। বিশেষ-পৃজা, 
হোম, ভোগরাগ, চণ্তীপাঠ, কঠোপনিষৎ-পাঠ, 
ভজন, বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, শোভাযাত্রা, 

ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, নাটকাভিনয়, নর-নারায়ণ- 

বিবিধ 
স্বামীজীর শতবাষিকী 

কলিকাতা £ বিবেকানদ সোসাইটির 
উদ্যোগে গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে 

স্বামীজীর শতবাধিক উৎসবের উদ্বোধন করিয়া 
শিক্ষামন্ত্রী শ্ীহরেক্্নাথ রায়চৌধুরী বলেন, 
ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি ও এঁতিহ কত উদার, 

স্বামীজীর প্রচারের ফলে বিশ্ববাী তাহ! 

হদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী 

শরীপ্রফুল্লচন্ত্র সেন প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, 

স্বামীজী ভারতকে ধর্মের পথ দেখাইয়াছেন, 

দেশকে ভালবাসিতেও শিখাইয়াছেন | 
স্বামীজীর জীবন হইতে তাহারা এই শিক্ষ1! লাভ 

করেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে সঙ্গে দেশ 

গড়ার কাজেও আত্মনিয়োগ করিতে হুইবে। 

অহৃষ্ঠানের প্রারভ্তে সোসাইটির সভাপতি 

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থন। 
জ্ঞাপন করেন এবং সম্পাদক সোসাইটি-সন্বন্ধে 

ক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে 

ছিলেন স্বামী ভাত্যানন্ব (হিঙ্দীতে ), অধ্যাপক 
শ্রীহরিপদ ভারতী এবং শ্রীরাজেন্ত্রনাথ মজুমদার 

(সভাপতি )। বক্তাদের ভাষণে ম্বামীজীর 
জীবনের বিভিন্ন দিক সুষ্ঠভাবে আলোচিত 

হয়। সভাস্তে সিকদার বাগান সঙ্গীত-সমাজ 

বিবিধ সংবাদ ৩৪৩ 

সেবা, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম-কৌশল 
ও যোগাসন প্রদর্শন, “বিবেকানন্দ-বাণী- 

শতক' পুস্তিকা-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ 
ছিল। প্রথম দিনের আয়োজিত সভায় 

জনাৰ কাজী আজিজুল ইসলাম সভাপতিত্ব 
করেন এবং ডর গোবিদ্দচন্ত্র দেব ও বিশিষ্ট 

বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন-দর্শশ আলোচন' 

করেন। দ্বিতীয় দিনে মহতী সতায় ম্বামীজীর 

জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়। 

মংবাদ 
কর্তৃক শীপ্রীরামকৃঞ্চ, অভিনয় সকলের প্রশংসা 

অর্জন করে। 

১৯শে হইতে ২৫শে মে সোসাইটি-ভবনে 
সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের কার্যস্চী ছিল £ 
“মাতৃবন্দন।', “বিবেকানন্দ-গীতি-আলেখ্য? 

“বিবেকানন্দ ও গীতা” শআ্ীরামকুঞ্ষ ও 

বিবেকানন্দ) “দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ") 

স্বামীজীর বক্তৃতাবলী+ “স্বামীজীর পত্রাবলী/। 

কলিকাতা £$ গত ৬ই, ৭ই ও ৮ইমার্চ 
এপ্টালিস্ব মথুরানাথ বালিক] বিদ্যালয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের  শতবর্ষ-জন্মজয়স্তী উৎসব 
অনুষিত হয়। শেষ দিবস বিদ্যালয়ের বাধিক 
পুরস্কার বিতরণ কর! হয়। 

প্রথম দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 

স্বামী গভীরানদ্দ। দ্বিতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে 
সভানেত্রীত্ব করেন প্রব্াজিক! মুক্তিপ্রাণা ও 
প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কত করেন 
প্রব্বাজিক শ্রদ্ধাপ্রাণ | শেষ দিবসের অনুষ্ঠানে 
স্বামী জ্ঞানাত্ানন্দজী পৌরোহিত্য করেন ও 
প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্ব। 

প্রতিদিন বক্তার! স্বামীজীর জীবনী 
সুন্দরভাবে আলোচন! করিয়া বর্তমান অবস্থায় 

কিভাবে ছাত্রীর তথ] দেশবাসীর! ম্বামীজীর 



৩৪৪ 

প্রদ্রশিত পথে চলিতে পারে তাহা নির্দেশ 
করেন। এই উপলক্ষে ছাত্রীদের দ্বার! 
আয়োজিত স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সংবলিত 
একটি প্রদর্শনী এক সপ্তাহ যাবৎ দর্শক- 
সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। 

শেষ দিবসের অনুষ্ঠানে বিগ্ভালয়ের ছাত্রীগণ 
কর্তৃক ্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে 
“যুগস্থর্য বিবেকানন্দ অভিনীত হয়। 

নানা স্থানে বিবেকানন্দ-শতবাষিকী 

নিয়লিখিত স্বানসমূছে স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব অন্ষিত হইয়াছে জানিয়া আমর! 
আনন্দিত হুইয়াছি £ 

চ্ত্রনাথধাম, সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম; মধ্য 
কলিকাত৷ সম্মিলিত স্বামীজী জন্ম-শতবাধিকী 
মমিতি, কলিকাতা ১২; শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, 
চাক," নদীয়া) ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, 
২৪ পরগন।; 'কাটোয়। শ্ররামকৃষ্জ সেবাশ্রম ; 
্রামকর্ষ আশ্রম, বিশরপাড়া, বিরাটী; 
সরম্বতী সমিতি, ৪ নিমু গোস্বামী লেন, 
কলিকাত। & ; মহারাজা মণীন্দ্রন্ত্র কলেজ, 
কলিকাতা ; বিবেকানন্দ-শতবাধিকী অনুষ্ঠান, 
২৩ রাধানাথ চৌধুরী রোড, টেংরা, কলিকাতা 
১৫১ সালকিয়। তরুণ-দল, সালকিয়া, হাওড়।; 

কল্যাণত্রত সঙ্ঘ, বুন্দাবনপুর, হাওড়া; পার্ক 
ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা ৪; বেলানগর, পোঃ 
অভয়নগর, হাওড়া; বিবেকানন্দ শতবাধিকী, 
রামকষ্ণপুর, হাওড়া) শ্ীরামকৃ্। সাধন মঠ; 
বলরামপুর+ মেদিশীপুর ) হুগলি সংস্কৃত পরিষদ, 
চূটুড়া ; সান্বস্বত সম্মেলন, ২৫৯ আপার চিৎপুর 
রোড, কলিকাতা; শ্রীসারদা আশ্রম, নিউ 
আলিপুর, কলিকাতা ৩৩; বিবেকানন্দ জন্ম- 
শতবাধিক উৎসব সমিতি, ৮ বৃন্দাবন পাল লেন, 
কলিকাতা ৩; ধর্মীয় সাধারণ পাঠাগার, 
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তারকেশ্বর ; জাগরী যুষ সম্মেলন, কলিকাতা 
৩)১লোকপীঠ বিবেকানন্দ জুনিয়ার হাইস্কুল, 
বিষ্ুপুর বাজার, মেদিনীপুর; দত্ত-দারিয়াটন, 
জেল! বর্ধধান  ইণ্টালি বিবেকানন্দ শতবাধিকী 
উদ্যাপন সমিতি, কলিকাতা ১৪; বিবেকানন্দ 
গ্রন্থাগার, সিউড়ি, বীরভূম; বিবেকানন্দ 
শতবাধিকী সমিতি, বজবজ; শাস্তি সঙ্ঘ, 
শিবপুর, হাওড়) আমিড়া, ভায়মণ্ড ক্লাব, 
২৪ পরগন1; পাইকপাড়া সঙ্ঘ, কলিকাত। ৩৭; 
বিবেকানন্দ জন্ম-শতবাধিকী, ৪, যশোহর রোড, 
কলিকাতা ২৮; পোর্ট কমিশনার রিক্রিয়েশন 
ক্লাব (হিলারি ইনষ্টিট্যুট ); এয়ার পোর্ট 
ক্লাব, দমদম; নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি 
(4, 3, গা" & $ বিবেকানন্দ শতাব্দী উৎসব, 
আমেদাবাদ ১; শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি, 
রায়পুর, মধ্য প্রদেশ । 

পোপ জনের দেহত্যাগ 

রোম্যান ক্যাথলিক জগতের ধর্মগুরু 
মহামান্য পোপ ত্রয়োবিংশ জন ৮১ বৎসর বয়সে 
রোমের নিকটবর্তী ভ্যাটিক্যান নগরীতে গত 
৩র! জুন দেহত্যাগ করেন। বিভিন্ন আদর্শের 
সঙ্ঘাতে বিভক্ত পৃথিবীতে ধাহার। শাস্তি ও 
পৌহার্দেয বিশ্বাসী, পোপ জন ছিলেন তাহাদের 
অন্যতম । 

পোপ জন ১৮৮১ খুঃ ২৫ নভেম্বর ইতালির 
এক কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টানদের 

সর্বোচ্চ ধমগুরুর পদ লাভ করিয়াছিলেন। 
তাহার পূর্বনাম ছিল আ্যাঞ্জেলো গামে পেসা 
রনসালি। বিশ্বের বিবদমান শক্কিগোষ্ঠীর 
মধ্যে একটি বোঝাপড়ার আবহাওয়া স্যরি 
করিতে তিনি আত্তরিকভাবে চে! করেন। 
তাহার আত্ম! শাস্তিলাভ করুক। 

ও শাস্তিঃ! শাস্তিঃ!! শাস্তি; !!! 

ভম-সংশোধন 

এই সংখ্যার ৩৯২ পৃঃ. ২০ পউক্িতে “বিপ্লব সংস্কৃতির পুর্বগামী” স্থলে পড়িবেন £ 
“সাংস্কতিক জাগরণ বিপ্লবের পূর্বগামী? । 



ত্রিপুরায় বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে রামরুষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 
[ সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও আবেদন ] 

ত্রিপুরা রাজ্যে বিলোনিয়! মহকুমায় খষ্তমুখ অঞ্চলে--আগড়তলা হইতে প্রায় 
৮০ মাইল দক্ষিণে পাকিস্তান সীমান্তে অভয়নগর, জয়পুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ৭টি গ্রামে 
গত ১০ই জুন মিশন সেবাকার্য শুরু করিয়াছেন। এ অঞ্চলে ১৪৫০ ধুতি ও শাড়ী, . 

১০০০ ছোটদের পোশাক, ৩১৩২ পাউণড ছুপ্ধ বিতরণ করিয়াছেন । কিছু কম্বল এবং 
ষধপত্রাদি বিতরণ করিয়াছেন। 

তারপর ২৫শে জুন হইতে বিলোনিয়ায় কেন্দ্র করিয়া পার্ববর্তা গ্রামাঞ্চলে 

সেবাকার্ধ করিতেছেন ; প্রায় ২০,০০০২ টাঁক। মুল্যের বন্ত্রাদি এই অঞ্চলে বিতরণের 

ব্যবস্থা হইয়াছে । 

এই কার্ধের জন্য আমরা স্ধদয় দেশবাসীর কাছে অর্থ-সাহায্যের আবেদন 

করিতেছি। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ-_বেলুড় মঠ, জেলা_ হাওড়া, 

এই ঠিকানায় সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে। ূ | 

(স্বাঃ) বীরেশ্বরা নন্দ 
সাধারণ সম্পাদক 

৭, ৭, ৬৩ 2 রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ 



কথা প্রসঙ্গে 

'বীরভোগ্যা স্বাধীনতা! 
ভারত যখন যুগযুগব্যাগী পরাধীনতার পঞ্কে 

নিমগ্ন, বিদেশীর ঘ্বণাম্পদ ও শ্বদেশীর ঈর্ধাস্থল-- 
ভারতবামী যখন ম্বপ্নেও যথার্থ স্বাধীনতার 

কথা চিস্তা করিত না বা খাঁচার পাখির মতে 

উদার উন্মুক্ত আকাশে বিচরণের কথা চিন্তা 

করিতে ভয় পাইত, তখন প্রাচীন ভারতের 

মুক্ত মহান্ জীবনের আদর্শ নবীন বিক্রমে সার! 

বিশ্বে যিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারই 

কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল নব ভারতের 

হ্বদেশমন্ত্! 

স্বাধীনতা-উৎসবের আয়োজনে আজকাল 

সে মহামস্ত্র ছোট ঝড় কেহ মনে করে বলিয়া 

'মনে হয় না, ধাহাদের মনে পড়ে, তাহারাও 

শৈশবের পাঠ বলিয়াই উহা! উপেক্ষা! করেন, 
অবহেল! করেন, হয়তে। ব1 অপ্রয়োজনীয় এবং 

কালের অহ্পযোগী মনে করেন! কিন্ত 

মহাকাল তাহার অন্তরূপ মুল্যায়ন করিয়াছেন, 
তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদের আবার সেই 
পুরাতন পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। যে পাঠ 

গ্রহণ করিয়া একদিন স্বাধীনতার স্বপ্ন হদয়ে 

হাদয়ে আঙ্দোলিত হইয়াছিল_যে মন্ত্র গ্রহণ 
করিয়া শত শত বীর রক্তবেখার স্বাক্ষরে “মায়ের 

জন্য বলি প্রদত্ত' হইতে অগ্রসর হইয়াছিল, 
আজ আবার সেই আহ্বান আসিয়াছে, 
আবার শোনা যাইতেছে, ভুলিও না-তুমি 

জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত | 
সেই সম্পূর্ণ অনাসক্ত সন্যাসী পুরামাত্রায় 

মানবপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক হইয়াও ষোল 

আনা ভারতপ্রেমিক তথা স্বদেশপ্রেমিক 

ছিলেন। তিনি জানিতেন ভারতবাসীর ব্যাধি 

কোথায়, তিনি জানিতেন সে ব্যাধি নিরাময়ের 

ওষধ ও পথ্য! 

সত্তবের ধুয়! ধরিয়া যে দেশ তমঃসমুদ্রে 
ডুবিতে বসিয়াছে, তাহার জন্য তাহার প্রথম 

বিধান--আপাদমস্তক শিরায় শিরায় তাত্র 

বিদ্ৎ-সঞ্ধারী রজোগুণ! জন্মালস বৈরাগ্য 

লইয়। যে ধ্যান করিতে বমিয়] নিদ্রামগ্ন হয়, 
তাহার জন্ত তাহার বিধান--কর্ম, কর্ম, কর্ম! 

নিজের অক্ষমতার দরুন যে অন্যায়ের প্রতিকার 

করিতে ন1পারিয়] সবলের অত্যাচার ও অপমান 

সহ করিতে বাধ্য হয়, তাহার প্রতি তাহার 

নির্দেশ আঘাত করে!! সে অপমানের যুগে 

অবনমিত ভারতবাসীকে পুর্ণ মমুয্যত্বে 
উদ্বোধিত করিবার জন্ত তিনি বজ্কণ্ঠে 

সকলকে অস্তরের অন্তস্তল হইতে বলিতে 

বলিয়াছেন, 'সদর্পে বলো-_-আমি ভারতবাসী 

--ভারতবাসী আমার ভাই? ! 
এই মহামন্ত্রকি আমর ভুলিয়া যাইব ?__ 

ভূলিয়। গেলে জাতি হিসাবে আমরা বীচিৰ 

কি করিয়া? প্রথমে অনুভব করিতে হইবে 
সগর্বে অন্থভব করিতে হইবে_-'আমি 

ভারতবাসী', তারপর অহ্ভব করিতে হইবে-- 

“ভারতবাসী আমার ভাই' !-_ইহা এক বিশাল 
অন্থভূতিঃ বিরাট সম্ভাবনাময়! দেশকে ভাল- 

বাসার অর্থ শুধু দেশের মাটীকে, ভূগোলকে, 
সীমানাকে ভালবাস! ময়) দেশকে ভালবাসার 

অর্থ দেশের ইতিহাস ও কৃষ্টিতে গর্ব অনুভব 

করা, দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশবাসীকে 

ভালবাসা, তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ 

করা। “মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত' হওয়ার অর্থ 

ডাইয়ের সেবায় আত্মনিয়োজিত হওয়] | 



শ্রাবণ, ১৩৭০] 

স্বামীজী জানিতেন-_মাহষ ভুলিয়া যায়, 

বিশেষত তমোগুণাচ্ছন্্ ভারতবাসী প্রমাদ ও 

আলন্তে ডুবিয়! রহিয়াছে । তাই বজের মতো! 
কর্ণবিদারী ধবনিতে দেশবাসীর শরীরের বঙ্ধে 

রন্ধে তীব্র রজোগুণের সঞ্চার করিবার বাসনায় 
তিনি মহামন্ত্র স্বদেশমন্ত্র ঘোষণ। করিবার সময় 

ছত্রে ছত্রে বলিতেছেন £ ভূলিও না ভূলিও ন! 

_-ভূলিও ন1! 

তাহার বড় ভয়-_দেশবাসী ভুলিয়! যাইবে। 

ভুলিয়া! যাইবে তাহার জীবনের মহান্ আদর্শ, 
ভুলিয়া! যাইবে তাহার স্ব্ধপ, তাহার এঁতিহ-_ 
তাহার কৃষ্টি, তাহার ইতিহাস। তাই পূর্বাহেই 
তিনি সাবধান করিয়1 গিয়াছেন | আজ তাহার 

মাবধান বাণী-তাহার সেই স্বদেশমস্ত্রের 
প্রতিটি অক্ষর নৃতন অর্থ লইয়া প্রতিভাত 
হইতেছে, আমাদের ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে, 
এবং তদহ্থযায়ী জীবন গঠন করিতে হইবে, 
প্রয়োজন হয়-মোহময় অনেক কিছু বিসর্জন 

দিয়া, ভাঙিয়া চুরিয়। নুতন আদর্শে জাতীয় 
জীবন গড়িয়! তুলিতে হইবে । ইহাই স্বামীজীর 
আব্বান। 

জাতীয় জীবনাদর্শ গঠনের প্রথমেই তিনি 
আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন ঃ 

এই পরাহুবাদ, পরাহৃকরণ, পরমুখাপেক্ষা, 

এই দীসস্থলভ, ছূর্বলতা, এই ঘ্বণিত জঘন্য 

নিষ্ঠুরতাঁ_এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার 

লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষত! 

সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ 

করিবে? 

স্বামীজী তাহার ধ্যানসিদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া- 
ছিলেন। ভারত জাগিতেছে, ভারত উঠিতেছে, 
ভারত স্বাধীনতা লাভ করিতেছে । এমনভাবে 

জাগিতেছে যে আর শীঘ্র নিদ্রাগত হইবে ন1, 
এমনভাবে উঠিতেছে যে কোন শক্তি তাহাকে 

কথাপ্রসঙ্গে ৩৪৭ 

অৰনত করিতে পারিবে না। কিন্ত এ উত্থান 

এ জাগরণ কখনও পরের সাহায্যে সম্ভব নয়, 

নবজাগ্রত ভারতকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। 
স্বাধীন ভারতকে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। 
পরানুকারী, পরনির্ভর, পরমুখাপেক্ষী হইলে 

কেহ নিজস্ব স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে পারে না, 

সে অপরের ভাবে ভামিয়! যায়! সর্বোপরি 

জান] দরকার এ প্রবৃত্বিগুলি দাস মনোভাবেরই 
পরিচায়ক, স্বাধীন মনের নয়! যাহার! 

দীর্ঘকাল বিভিন্ন জাতির দাসত্ব করিয়! 
আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা 

করবা কাজ কর! কঠিন, কারণ ইহ] তাহাদের 
অভ্যাসের মধ্যে নাই, তাই তাহার1 সহজেই 
অন্থকরণের এবং অনুসরণের পথ অবলম্বন করেঃ 
পরনির্ভর হইয় যায়, সঙ্গে সঙ্গে দেখ দেয় 
স্বজাতি-বিদ্বেষঃ নিজেদের পরস্পরের প্রতি 

শ্দ্ধাহীনতা এবং জাতীয় জীবন অতি নিষ্ঠুর 
আত্মকলহে পর্যবসিত হয়। এই ভাবেই বহু- 
জাতি স্বাধীনত1 হারাইয়াছে। ভারতও কি- 
ভাবে বার বার স্বাধীনতা হারাইয়াছে-সে 
ইতিহাস আজ নুতন দৃষ্টি সহকারে অধ্যয়ন কর! 
উচিত। যে জাতি ইতিহাস-সচেতন, সে জাতি 

স্বাধীনতার বক্ষাকবচ অঙ্গে ধারণ করিয়। আছে, 

এই সচেতনতা - এই সর্বদা জাগন্নক থাকা, 

সাবধান থাকাই স্বাধীনতার মূল্য বলিয়া 
কথিত হয়। স্বাধীনতা অর্জন কর। অপেক্ষা 

রক্ষা কর। কঠিনতর--এ-কথা আজ ভারত- 

বাসীর স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে 

স্বাধীনতা! অর্জনের জন্য একদিন ভারতবাসী 

যে সাধনা! করিয়াছিল--যে উন্নত চরিত্র গঠন 

করিয়াছিল, যে ত্যাগের আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত 

স্বাপন করিয়াছিল, স্বাধীনতা] রক্ষার জন্য তাহার 

শতগুণ শক্তিশালী আদর্শ প্রয়োজন । স্বাধীনত। 

লাভের পর কেন আমর1 ধরিয়া লইয়াছি £ 



৩৪৮ 

আর ত্যাগ শ্বীকারের প্রয়োজন নাই, এখন 
আমর! শুধু ভোগ করিব, আর উচ্চতর নীতির 
প্রয়োজন নাই, এখন যেমন করিয়। পাৰি 

অপরকে অর্থাৎ নিজেরই দেশবাসীকে 

নিজেরই ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া, তাহাকে 
প্রবঞ্চন করিয়! আমি.একটু গুছাইয়! লইব। 

এই মনোভাব দেশের দৃঢ়ত। নষ্ট করিতেছে, 

--সর্বতোভাবে ইহার প্রতিকার করিতে 
হইবে। ত্যাগের আদর্শ ব্যতীত সেবার আদর্শ 

স্বাপিত হইতে পারে না, তা! সে মানবসেবাই 
হউক আর দেশসেবাই হউক 

“তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাছিতে- 

উদ্বোধন [৬৪তম বর্--৭ম সংখ্যা 

ছেন, তোমরা বীর হও' - বীর জন্্যাসীর এই 

আহ্বান প্মরণ করিয়া আমরা যেন শক্তিমান্ 
জাতিগঠনের পথে অগ্রসর হই। তবে মনে 

রাখিতে হইবে এ বীরের বীরত্ব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই 

সীমাবদ্ধ লয়, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বীর হইবার 

প্রেরণা ম্বামীজী দিয়! গিয়াছেন। এ বীরত্বের 

প্রধান পরিচয় ত্যাগ ও সেবায়। লোকচক্ষুর 

অন্তরালে নিন্দান্তৃতির উরে” থাকিয়া, তিরস্কার 

পুরস্কার উপেক্ষা! করিয়া সততার সহিত স্বীয় 

কর্তব্যসম্পাদনে যে বীরত্ব অর্জিত হয়, তাহাই 
স্বাধীনতার দৃঢ়ভিত্তি তাহাই জাতীয় জীবন- 

গঠনের প্রধান উপাদান । 

বিবেকবাণী 
শ্রীপ্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিবেকের বাণী বিবেকানন্দ তোমায় জানাই নমস্কার, 
তোমায় পেয়ে ধন্য মোরা। ধন্য হল এ সংসার । 

জীবের সেবা করলে মোদের মিলবে ঘরেই ভগবান্ঃ 
মানুষ-প্রেমে প্রেমিক তুমি আনলে নূতন ভাবের বান! 

আমরা জানি তোমার বাণী মুক্ত করে কুসংস্কার । 

চিত্তজয়ীর মর্মবাণী বিশ্বে তোমার অভ্যুদয়, 

নিত্য কালের ধর্মবীণায় তোমারই গায় জয়। 
কর্মযোগে কর্মী তুমি, ভক্তিযোগে ভক্তিমান্ঃ 
বিত্হীনের বিত্ত তুমি, শক্তিহীনের শক্তি মান ! 

শোনাও সবে “ওঠ জাগো'- নবযুগের হুহুঙ্কার | 



শরীজ্ঞানেশ্বরের “অস্ৃতান্ভৰ 
[ দ্বিতীয় প্রকরণ-গুরুর স্তবন ( প্রশস্তি))] 

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 

গুরুর ত্বরূপ-কথন £ 

এখন উপায়-সাধনরূপ বনে যিনি বসস্ত 

(শোভা, সফলতা) আনয়ন করেন, যিনি 
আজ্ঞার (ক্রক্মবিদ্ভার) মঙ্গল সুত্র (শোভাস্বরূপ), 

যিশি অমূর্ভ (নিরাকার), পরস্ত কারুণ্যের 

মুতিম্বরূপ (করুণ! করিয়া মু্তিগ্রহণ করেন-_ 
সেই যেশ্রীগুরু)। ১। অবিগ্ভার (অজ্ঞানের ) 
অরণ্যে (যে জীব জন্মমরণরূপ সংসারচক্রের 

দুঃখ ভোগ করিতে আসে, সেই জীব-দশাপ্রাপ্ত 

চৈতন্তের প্রতি করুণ] প্রদর্শন করিয়া খিনি 

ধাইয়| যান। ২। মায়ারূপ হস্তীকে বিনাশ 

করিয়া যিনি মুক্তিরূপ মুক্তার পক্কান্ন ভোজন 

করাইয়া থাকেন, সেই সদ্গুরু শ্রীনিবৃত্তি- 
নাথকে বন্দনা করি।৩। যাহার অপাঙ্গ- 

দৃষ্টিতে বন্ধন (জীবদশা) মোক্ষরপ প্রাপ্ত হয়, 
ধাহার কাছে গেলে জ্ঞাতা আত্মজ্ঞান লাভ 

করে। ৪। যিনি কৈবল্যক্বপ স্বর্ণ দান করেন, 

যিনি ছোটবড় ভেদ করেন না, যিনি দ্রষ্টার 

দর্শন জয় করিয়াছেন (দ্রষ্টা-দর্শন ভাব থাকিতে 
দেন না)। &| যিনি সাম্যের জোরে 

শিবেরও গুরুত্ব (মহত্ব) জয় করেন, আত্মার 

(জীবাত্বার ) আত্মমুখ দেখিবার যিনি দর্পণ- 

্ব্ূপ। ৬| বোধরূপ চন্দ্রের কল! বিচ্ছুরিত 
হইলে ধাহার কৃপারূপ- পৃিমার লীলায় 
পুনরায় একত্রীকৃত হয়। ৭। ধীহার সহিত 
সাক্ষাৎ হইবামাত্র (সাধনের) উপায়গুলি 
পূর্ণতা লাভ করে, প্রবৃত্তিগঙ্গা ( কর্মমার্গ ) যে 
শ্ীগুরু-রূপ সাগরে গিয়া! স্থির হছন। ৮ বাহার 
(অবিদ্ধমানে ) দর্শন না পাওয়া পর্যস্ত, 

দৃশ্যের সম্মুখীন হয়। এবং ধীহার দর্শনমাত্র 

এই সব বছুন্ধপ (দৃশ্য) লয়প্রাপ্ত হয়। ৯। 
বহার শীতল প্রসাদরূপ হ্ৃর্যের প্রকাশে 

অবিদ্যান্বপী রাত্রি স্ববোধ (আত্মজ্ঞান )-রূপ 

সুদিনে পরিণত হয়। ১৪০ । 

ধাহার কপাসলিলে জীব এত শুদ্ধ হয় যে, 

শিবত্ব ('আয়োপাধিক ঈশ্বরত্বকে' ) অল্পৃশ্ঠ 
মনে করিয়া অঙ্গে লাগিতে দেয় ন1। ১১। 

শিষ্যকে রক্ষণ করিতে গিয়া যিনি গুরুভাৰ 

বর্জন করেন, অথচ যিনি. ( গুরুশিষ্যভাবশৃন্য 
হইয়াও ) গুরুগৌরব ত্যাগ করেন না। ১২। 
একত্ব স্বখের কারণ নহে, সুতরাং গুরুশিষ্য- 

সন্বন্ধের ছলে গুরু উভয়ের মধ্যে আপনাকেই 
দেখিতে পান। ১৩1 ধীহার কৃপাতুষার- 

বৃষ্টিতে অবিদ্ার নাশ হয়, এবং পরিণামে 

অপার জ্ঞানামৃত লাভ হয়। ১৪। বেছাকে 

(শ্রীগরুকে) দেখিতে গেলে শ্রীগুরুর দৃষ্টি 
বেত্বাকে গ্রাস করে, পরস্ধ ধাহার দৃষ্টি উচ্ছিষ্ট 

হয় না। ১৫ | ধীহার কপালাহায্যে জীব ব্রহ্গ- 

ভাবের-_“অহং ব্রন্ধাপ্মি” এই ভাবের উপরে 

যায়, যিনি উদাস হইলে (অর্থাৎ গুরুকপা- 

বিনা) ব্রঙ্গ (ব্রহ্মরূপী জীব) তৃণাপেক্ষাও 

হীন হয়। ১৬। যে সাধক (গুরুর) উপামনায় 

এমনিভাবে লাগিয়া! থাকে যে তাহার অন্ুজ্ঞ] 

পালনে জীবন উৎসর্গ করে, তাহার সমস্ত 

সাধনের উপায় সফল হয়। ১৭। যে গুরুর 

ককপারপ্টি-বিপ বসন্ত বেদরূপ বনে প্রবেশ না৷ 

করিলে আত্মজ্ঞান-র্ূপ ফল হস্তগত হয় 

না। ১৮। ধীহার কৃপাদৃত্তির অগ্রভাগ 

(শিত্যের ) স্থল দেহের উপর পড়িলে (ম্পর্শ 
করিলে ) তাহার দেহাত্বভাব নষ্ট হয়, অথচ 
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এই জয়ের কর্তৃত্ব ধিনি স্বয়ং ভোগ করেন 

না। ১৯ | যিনি* (শিষ্যের) লঘুত্বের 

মূলধনের উপর “গুরুত্বের শ্রেষ্ঠ পদ লহয়! 
বসেন, এই মিথ্যা গুরুশিষ্য-সন্বন্ধ নাশ করিয়া 

যিনি ভাগ্যবান (অর্থাৎ ধাহার শ্বয়সব-গুরুত্ব 
নট হয় ন1)। ২০। 

অসতরূপ (মায়ারূপ) জলে ডুবিতেছি, 
তখন ধাহার ঘন (দৃঢ়, সমর্থ) সাহায্যে ত্রাণ 

পাওয়া যায়; এবং ত্রাণ করিবার পর যাহাকে 

আর কোথাও দেখা যায় না! (সদ্গুরু-প্রসাদে 

তাহার আত্মস্থিতি লাভ হইলে, দেবাত্মবুদ্ধি 
জীবাত্মবুদ্ধি বা ব্রক্ষাত্ববুদ্ধি থাকে না সর্বকর্ম- 
রহিত জ্ঞানমাত্র আত্মস্থিতিতে সে বিরাজ 
করে।)। ২১। সাবয়ৰ ( সর্বগুণযুক্ত ) এই 
ভূতাকাশ গুরুরূপ আকাশের সমকক্ষ নহে-- 

এইন্ধপ কোন এক জ্ঞানঘন আকাশ যে 

গুরু | ২২ | যাহার সংযোগে চন্ত্রাদির 

স্বশীতল প্রকাশ হয়, অন্ধকার হইতে ধাহার 
প্রকাশে হুর্য প্রকাশিত হয়। ২৩। 

ভাবের ত্রাসিত শিবের (ঈশ্বরের ) যুলস্বরূপ 
বিচার করিতে যে ( সদৃগুরুর্ূপ ) জ্যোতিষীর 

দরকার হয় (সদৃগুরুদ্ূপী জ্যোতিষী তাহা 
মুহূর্তে বিচার করিয়া দেন।) ২৪ | চাদনীরপ 

অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া যদিও প্রকাশের 
আধিক্যে দ্বৈতোভাস হয়, তথাপি যে চন্দ্রের 
(গুরুরূপ )) একত্বরূপ নষ্ট হয় না। ২৫। 

স্গষ্ট হইলেও ধাহাকে দেখা যায় ন।ঃ ্বয়ং- 
প্রকাশ হইয়াও যিনি প্রকাশিত নন, সর্বত্র 
বিছ্ধমান থাকিয়াও ধাহাকে কোথাও পাওয়! 

যায় না। ২৬। এখন যিনি “যে “সে' 

ইত্যাদি শব্দের বিষয় নন, ধাহাকে অহৃমানের 
দ্বারা ধরা যায় না (তাহার কাছে অনুমানের 

পঙক্কি সাজাইয়া কী হইবে ?'), িনি কোনব্ধপ 
প্রমাণের কাছে সাড়া দেন না (যিনি প্রমাণ- 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

নিরপেক্ষ )। ২৭ | যেখানে (শিষ্কের) 
শবের লেখা! পুঁছিয়া যায়, সেখানেই যিনি 
কথা বলিতে বসিয়া যান, অগ্ভের প্রতি ধাহার 

একত্বভাব রুট হয় (অন্টের দ্বেতভাব সহ 

করিতে পারেন না)। ২৮ | সর্বপ্রকার 

প্রমাণের অন্ত হয়, তখন প্রমেয় বস্তুর (শ্রীগুরুর) 

আবিফার হয়, প্রমাণের দ্বার! প্রকট না 

হইবার এই ইচ্ছাঁ-ইহা অস্তিত্বহীনতার 
ইচ্ছা | ২৯। কেহ যদি বলে কদাচিৎ “সামান্য 

দেখ! যায় (বুঝিতে পারা যায়), তবে 
'দেখ! যায়” এই কথাও যেখানে দৌষযুক্ত 
(অর্থাৎ দেখ! যায় না)। ৩০ । 

তেমন ( সমরূপশ্হ্য ) স্বরূপকে নমস্কার ব। 
স্তুতি করিতে কি করিয়া পা বাড়ানো যায়? 

(কারণ ) সদ্গুরু তাহার অঙ্গম্পর্শ করিবার 

নামও করিতে দেন না। ৩১ | আত্মার 

আত্মপ্রবৃত্তি নাই, তবে “নিবৃত্তি' এই নাম 

কি করিয়া হইল? তথাপি “নিবৃত্তি' এই 
নামের মিথ্যাভাস (আভাসরূপ বস্ত্র) অর্থাৎ 

উপাধি ত্যাগ করা যায় না। ৩২ | নিবারণ 

(নিরসন) করিবার অন্য কিছুই নাই, কি 
নিবারণ করিবে? শ্রীগুরু 'নিবৃত্তি' এই নাম 

কি করিয়া প্রাপ্ত হইলেন? ৩৩ | হ্থর্ষের 

সম্মুখে কি অন্ধকার গোচর হয় ( দেখা যায় )1 

তথাপি কি তাহাকে তিমারি' এই নাম দেওয়া 

হয় ন11 ৩৪ 1 ইহার (সত্তার) উপর 

মিথ্যার আভাস হয়, ইহার (স্বন্বপপ্রকাশে ) 
জড়বন্ত্র প্রকাশিত হয়, যাহ! ঘটিবার নহে 

তাহাও ইহার মায়ায় ঘটিয়। যায়। ৩৫। 

হে গুরোঃ (আপন ) মায়ায় যাহা দেখাও, 

তাহা মায়িক (মিথ্যা) বলিয়! ত্যাগ করো, 

মায়ার অতীত তোমার স্বরূপ কাহারও “বিষয় 

হয় না। শিব শিব! হে সদৃ- 

গুরুরাজ! তোমার গুঢ স্বরূপ সম্বন্ধে কি করা 
৩৬ 
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খায়? তোমার স্বরূপ নির্ধারণ করিতে গেলে 

তুমি কি ধরা দাও? কি সেই নির্ধারণ 

টিকিতে দাও? ৩৭ | নানাপ্রকার নামরূপের 

(মিথ্যা) সৃষ্টি করিয়া তাহা উৎসন্ন করিয়া 

দাও, আপন সত্বার উপর যে নামরূপের মিথ্যা 

আরোপ হয়, তাহার আবেশে কি সন্ত 

হও না? ৩৮। জীবভাব হরণ না করিয়া 

(শিষ্ের ) শোভা চালু হইতে দাও ন।, স্বামী 
(সেব্য) ও ভৃত্যের (সেবকের) যে সম্বন্ধ 

থাকিবে, তাহাও নহে (চাও না)। ৩৯। 

(নামরূপশূন্ত গুরুর ) আত্মত্ব বিশেষ নাম সহ 

করিতে পারে না, আর অধিক কি বলিব? 

তাহার কাছে কিছুই চলে না। ৪০ | 
হুর্যের সম্মুখে যেরূপ রাত্রি টিকিতে 

পারে না, কিংবা! লবণ জলে পড়িলে যেমন 

তাহার লবণত্ব থাকে না, জাগ্রত হইলে 

যেমন নিদ্রা থাকিতে পারে না। ৪১ | 

ক্পুরের সুন্দর অলঙ্কার যেমন অগ্নির কাছে 
লইয়! গেলে অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি তাহার 

কাছে (শিষের) নামরূপ টিকে না। ৪২। 

(শ্ীগুরুর ) হাতে-পায়ে পড়িলেও বন্যত্বে 

স্বীকার করেন না, (বন্ধ্ভাবে আসিতে 

চান না) আগ্রহ করিলেও ভেদ্ভাবের কবলে 

পড়িতে চান না। ৪৩ | উদয়াস্তভাবশূন্ত 

রৰি যেমন নিজের উদয় করে না, তেমনি 

(নিত্যবন্দ্য ) শ্রীপুর বন্দনা! করিতে গেলেও 

বন্দ্য হন না। ৪8৪ | যাহ! কিছু করা হউক 
না কেন, নিজে যেমন নিজের সম্মুখে আস 

যায় না, তেমনি তিনি নিজের বন্যত্ব নষ্ট 

করিয়া ফেলিয়াছেন। ৪৫ 1 আকাশের 

দর্পণে যেমন প্রতিবিষ্বের ছাপ পড়ে না, তেমনি 

কেহ নমস্কার করিতে গেলে শ্রীগুর তাহার 

বন্য হন না। ৪৬। তিনি যদি বন্য ন! 

হইতে চান, হইবেন না,-এ বিরুদ্ধতার আমি 

প্জ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতাহভব' ৩$১ 

কি বর্ণনা করিব? পরস্ত যে বন্দনা! করিতে 
যায় তাহার (অস্তিত্বই 7 চিহ্কমাত্র থাকিতে 
দেন না (আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন থাকিতে 
দেন না)। ৪৭ | অঙ্গে পরিহিত ধুতির 

একদিক খুলিয়! দিলে অন্তদিক আলগ! না 

করিলেও পড়িয়া যায়। অথবা 

প্রতিবিষ্ধ যখন নষ্ট হয়, তখন যেমন (যাহার 

প্রতিবিষ্ব সেই বিষ্বের ) বিশ্বত্বও সঙ্গে লইয়া 
যায়, তেমনি যিনি বন্দনাকারীর সহিত আপন 

বন্দ্যত্বও নাশ করেন। ৪৯ | যেখানে রূপ নাই) 
সেখানে দৃষ্টির কিছুই (কোন উপযোগিতাই ) 
নাই, এইরূপ দশাপ্রাপ্ত আমার পক্ষে এখন 
শ্রীগুরুর চরণই ফলপ্রদ | ৫০ । 

পলিতা ও তেলের সংযোগে তৈয়ারী 

দীপের শিখা কি কপূরের জ্যোতির সমান 
হয়? ৫১। ছুইটি (অগ্নি ও কপূর) পরম্পর 
সম্বন্ধ যুক্ত হইলে, ছুইটিই একেবারে নাশপ্রাপ্ত 
হয়। ৫২ | তেমনি শ্রীগুর আমাকে দেখিতে 

ন। দেখিতে, বন্দ্য ও বন্দিত - এই ছুই ভাবই 

নষ্ট হয়। যেমন জাগিয় উঠিলে স্বপ্রের কান্ত 
অদৃশ্য হয়। ৫&৩ | আর অধিক কি বলা 

যায়? যে ভাবায় দ্বেতের প্রমাদ আছে, 
সেই দ্বেত ভাষ! ত্যাগ করিয়া আমি স্ব-সখা 

শ্রীগুরুদেবকে বন্ধন! করিলাম । ৫৪ | ইহার 

সখ্য এক আশ্চর্য ব্যাপার। ইহার অঙ্গে 

একত্বও নাই, “রূপও, নাই, আর (পরস্ত) 

গুরুশিষ্য দ্বেতভাবের বিস্তার করিয়াছেন। &৫। 

দেখ, দ্বৈতৈ বিনা আপনা-আপনির মধ্যে 

কেমন এই (গুরুশিষ্য ) সম্বন্ধ | ইহাতে বিলক্ষণ 

(আশ্চর্যের) কিছুই নাই-_ইহ1 যে হয় না, 
এমন নহে। &৬| যে (আকাশ) জগৎকে 

গর্ভের মধ্যে ধারণ করে, সেই আকাশের স্তায় 
যিনি বৃহৎ, তিনি অস্তিত্বের ত্রাস (রাত্রি, 

অভাবাত্বক দশ! ) সহ্য করেন। &৭ | 

&৮ | 
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সিন্ধু যেমন পূর্ণতা ও অপূর্ণতার 
" আধার, তেমনি ধীহার ঘরে (অস্তিত্ব 

' ও নান্তিত্ব এই) ছুই বিরুদ্ধ ধর্মের অতিথি 
সৎকার হয়। 8৮। তেজ (প্রকাশ) ও 

অন্ধকারের মধ্যে পরস্পর কোন সখ্য 

(সামগ্তন্ত ) নাই, পরন্ত সুর্যের কাছে 
এক হৃর্যহই আছে। &৯। এএক' বলিলে 

যে ভেদ হয়, সেখানে কি অনেকত্ব থাকিতে 

পারে? বিরুদ্ধতা কি আপনার বিরুদ্ধতা 

সনাক্ত করে? ৬০ | 

সেইজন্ত “শিষ্য ও গুরু” এই ছুই শব্দের অর্থ 

এক শ্রীগুরই। পরস্ শ্রীগ্ুরুই নিজে শিষ্য ও 

গুরু হইয়া বিলাস করেন। ৬১। ম্ুবর্ণ ও 

অলঙ্কার যেষন এক স্ুবর্ণেই আছে, (অথব1) 

চন্দ্র ও টাদনী (চন্দ্রের প্রকাশ ) যেমন চন্দ্রেই 
বাস করে। ৬২ অথবা কপূর ও তাহার 

সগপ্ধ যেমন কেবল বপ্পুরই, গুড় এবং তাহার 
মিষ্টত্ব যেমন শুধু গুড়ই। ৬৩। তেমনি গুরু- 
শিষ্য-সন্বন্ধে যদিবা কোন দ্বৈতভাব দৃষ্ট হয়, 
গুরুশিষ্যক্পে এক (গুরুই) বিলাস করেন। 

৬৪। দর্পণের মধ্যে মুখের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, 

তাহা মুখই (অন্য কিছু নহে)ইহা! যে 
মুখ তাহা আপন-জ্ঞানেই বুঝিতে পারে । ৬৫ | 
(বিচার করিয়! ) দেখ, নির্জন বনে কেহ নিলা 
গিয়াছে, সে তো! নিশ্চিত একলাই, পরস্ত যখন 

সে জাগিয়! উঠে, তখন যে জাগে এবং যে 

জাগ্রত করে-_এ উভয়েই সেই। ৬৬ | যে 
জাগিয়। উঠে, সেই জাগাইয়। তোলে, তেমনি 

যে বুঝে সেই বুঝায়, গুরুশিষ্বের সম্বন্ধ এমনই । 
৬৭| দর্পণ বিনাই চক্ষু যদি আপনাকে 
দেখিবার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, 

তবেই সদৃগুরুর এই লীল! বর্ণন। করা যায়। 
৬৮। এই ভাবে দ্বৈতের উদ্তব এঁক্যের বিদ্ব 

করিতে দেয় না, শ্রীগরু (গরুশিষ্বের) 

[ ৩৫তম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 

আত্মীয়ত! বাড়াইতে থাকেন। ৬৯। নিবৃত্তি 
ধাহার নাষ, নিবৃত্তি ধীহার শোভা যে নিবৃত্তি- 

রূপ শ্রীগুরুর এশবর্য নিবৃত্তিই। ৭* | 
তাহা হইলেও প্রবৃত্তির বিরোধ করে বা 

নিবৃত্ির জ্ঞান আনয়ন করে, এইরূপ সংজ্ঞার 
নিবৃত্তি নহে। ৭১। বাত্রি আপনাকে নাশ 

করিলে দিবসের উন্নতি (প্রকাশ, উৎকর্ষ) 

হয়। তেমনি প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়। নিবৃত্তি 

লাভ করা--আমার শ্গুর নিবৃত্তি তেমন 

নছেন। ৭২। -পালিসের সাহায্যে যে রত্বের 

প্রভ1 বাড়ানো হয়, আমাদের শ্রীগুর তেমন 

রত্ব নহেন, ইনি স্বয়ংসিদ্ধ। চক্রবর্তী। ৭৩। 
গগনকে পেটে ভরিয়! চন্দ্রের যখন পুষ্টি বৃদ্ধি 
হয়) (অর্থাৎ চন্দ্রের কিরণ আকাশে ছড়াইয়া 

যায়) তখন তাহা হইতেই ঠাদনী উঠে এবং 

তাহার অঙ্গ হইয়া যায় (চন্দ্র ও টাদনী) এক 

হইয়। যায়। ৭৪ | তেমনি প্রীগুরুর নিবৃত্তি- 

ভাবের কারণ তিনি নিজেই_যেমন আপন 
সুগন্ধ আতঘ্রাণ করিতে ফুল নিজেই শ্রাণ 

(নাসিক) হয়। ৭ পশ্চাৎ দিকে ফিরিয় 

যদি দৃষ্টি মুখের সৌন্দর্য দেখিতে পায়, তবে 
কি দর্পণ খুঁজিবার দরকার হয়? ৭৬। রাত্রি 
চলিয়। গেলে এবং দিন আসিলে কি স্র্যের 

হুর্যত্ব আনিতে হয়? ৭৭ | সুতরাং (আমার) 

স্বামী (শ্রীগরু নিবৃত্তিনাথ ) বোধ্য-বোধের 

(জ্ঞেয়-জ্ঞানের ) কিংবা প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণের 

বিষয় হইবেন এইরূপ নহে-তিনি নিশ্চিত 

ভাবে শিবৃত্তি-স্বক্ূপই | ৭৮ | এইভাবে যে 

শ্রগুরুর অকৃত্রিম শ্বয়স্তু নিবৃত্তিভাবঃ তাহার 
শ্রীচরণ এমনি ভাবে বন্দনা! করিলাম। ৭৯ | 

এখন জ্ঞানদেব বলিতেছেন এইভাবে শ্রীগুরু 

প্রণাম করিয়া (পর! পশ্যস্তি প্রভৃতি) চার 

বাণীর খণ শোধ করিলাম । ৮* 

“গুরুত্তবন' নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত । 



ধিবেকানন্দের ইতিহীস-চেতন। 
[ দ্বিতীয় পর্ব--পূর্বাহথবৃততি ] 

অধ্যাপক শ্রীঅমুল্যতূষণ সেন 

মধ্যযুগে উত্তর ভারতের ইতিহাস 
ইসলামের জয় ও বিস্তারের ইতিহাস, কিন্ত 

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি 

আলাদ1 | প্রাকৃ-মুসলমান আর্যসভ্যতা ও 

গৌরবকে অক্ষুথ ও অল্লান রাখবার দায়িত্ব 

দ্রাবিড়ভূমি দক্ষিণ ভারতই স্বন্ধে তুলে নিলে 
সমগ্র মধ্যযুগ ধরে। আজও এই কারণেই 
উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বাইরের ও 

মনের চেহারা আলাদা | উত্তর ভারতের ধর্মে 

ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব গভীর । দক্ষিণ 

ভারতের দ্রাবিড়জাতি ধর্মে ও সংস্কৃতিতে 

উত্তর ভারতের চেয়ে অনেক বেশি পরিযাণে 

প্রাচীন আর্ধদের উত্তরাধিকারী। স্বামীজী 
বলেন, এর কারণ শঙ্কর ও রামান্জের এবং 
পরবর্তাকালে আরও অনেক লাধুসস্তের 
অত্যদয়। রাষ্ট্রনৈতিক এঁক্যের পূর্বে 
আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান এরাই একাধিকবার 
ঘটিয়েছিলেন। রামাহ্ুজ ছিলেন ভক্কিমার্গের 

বিশিষ্টাদবৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্যয একাদশ 
শতাব্দীতে তার আবির্ভাব। “***অত্যস্ত 

কার্যকর বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব- 

ভক্তির বিরাট আবেদন লইয়। রামান্থজ অগ্রসর 

হইয়াছিলেন। ধর্মোপলবির ক্ষেত্রে জন্মগত- 

জাতিবিভাগ তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ করিলেন, 
সর্বসাধারণের কথ্যভাষাই ছিল তাহার 

প্রচারের ভাষা । ফলে জনসাধারণকে বৈর্দিক 
ধর্ষের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়! আনিতে রামাহুজ 
সম্পূর্ণভাবে সফল হুইয়াছিলেন।' মধ্যযুগে 
দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের পটভূমিকা-স্বর্ূপ 
স্বামীজী এইভাবে রামাহ্জকে স্থাপন করেছেন। 

২. 

“*শ্বক্ষিণাঞ্চলে শঙ্কর ও রামাহুজের অভুদয়ের 

পরই এদেশের স্বাভাবিক নিয়যা্ছসারে 
একতাবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের 

উত্তৰ হইয়াছিল ।' 
এই প্রসঙ্গে শৈব নায়ানার এবং ঠৰ্চব 

আলওয়ারদের কথাও স্মরণ রাখতে হবে। 

তারা রামাজেরও আগে। অপ্তম অষ্টম ও 

নবম শতাব্দীর এই অপূর্ব সাধকগণ সংস্কৃত 

সাহিত্যের চৌহদ্দিতে বিকশিত ভারতের 
গৌরব-গাথ|! ও ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনার 

স্তোত্রসমূহ দক্ষিণ ভারতের জলবায়ুর সঙ্গে 

খাপ খাইয়ে মাতৃভাষায় (প্রধানতঃ তামিলে ) 
রচনা করলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 

চারণগণ এই সঙ্গীত দ্বারে দ্বারে পরিবেশন 
করেছেন, সমগ্র দক্ষিণ ভারতকে মুখরিত 

করেছেন, উদ্ধদ্ধ করেছেন জনগণকে, শক্তি দান 
করেছেন রাজ! মন্ত্রী ও সেনাপতিদের। দক্ষিণ 

ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের 

পশ্চাতে 'নায়ানার ও আলওয়ার” খুব বড় 

কথা। তৎকালীন ভারতে আর কোথাও এ 

কথাটর প্রতিধ্বনি পাওয়। যাবে না। তখন 
দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের আধিপত্য । শঙ্কর 

রামাহজ প্রমুখ সন্তর্দের দক্ষিণ ভারতে জন্ম 

একট! আকম্মিক ঘটন] নয় | 

এই ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিবেশে দক্ষিণ 

ভারতে চোল ও পরে পাপ্যিদের অপূর্ব 

অভ্যুর্থান তাৎপর্ধময় হয়ে উঠেছে। পললবদের 

পতনের ম্যোগ নিয়ে দক্ষিণ ভারতকে সংহত 

করলেন অতি প্রবীণ তামিলভাষী চোলবংশের 

পরাক্রাস্ত রাজগণ, তাগঞ্জোর তাদের আদি 



৩৪ 

এবং পুত্র রাজেন্দ্র (১০১৬-১০৪৪) গড়ে তুললেন 

এক অপূর্ব সামুদ্রিক সাত্রাজ্য, ভারতমহাসাগর 

হ'ল তাদের শ্বচ্ছদ্দ যাতায়াতের ও বীরদ্ব- 
প্রকাশের ক্ষেত্র, উত্তর ভারতের পূর্বাংশ পরিণত 
হ'ল রাজেন্দ্র চোলের সার্থক অভিযানের স্থলে । 

এই শ্বতিকে অমর ক'রে রাখতে তিনি নূতন 
রাজধানী গড়লেন-গংগইকোণ্ড চোলপুরমূ, 
যদ্দিও উত্তর ভারতকে তার সাম্রাজ্যের 

অস্তভূক্তি করলেন না স্বাভাবিক কারণে। 
শিল্পে ও স্বাপত্যে, সঙ্গীতে ও গাথায়, শিক্ষায় ও 

সংস্কতিতে, পরাক্রমে ও সমৃদ্ধিতে, ব্যবসায় ও 

বাণিজ্যে চোলনগরী হয়ে উঠল সমগ্র 
পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ । 

তারপর মাছরার পাণ্তবংশের যুগ। চোল 

ইতিহাসের জের টেনে চললেন পাপ্তিরা। 

সমৃদ্ধির পরিচয়-স্বর্ূপ বহুবন্দর-শোভিত পাণ্য- 
রাজ্যের নরপতিদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
সুন্দর পাণ্ড কুলশেখর ও জাতবর্মন স্বন্দর পাণ্য 

কীতিযান্ পুরুষ । ভিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কো- 
পোলে। এবং এঁতিহাসিক ওয়াসফ মুগ্ধ বিস্ময়ে 

পাণ্যরাজ্যের সমৃদ্ধি ও পরাক্রম বর্ণন1 করেছেন। 

এই ভাবে যখন দক্ষিণ ভারতে ধর্মাশ্রয়ী 

রাজনীতির বলিষ্ঠ সুসংহত রূপায়ণ, উত্তর 

ভারতে তখন চলেছে ধর্মট্যুত হিন্দুর একটান| 
বিপর্যয় ও পতনের ধারা, ধাপে ধাপে চলেছে 

ুগ্লিম প্রাধান্ত স্বাপনের নির্মম সার্থক অভিযান | 

মুসলমান কি চেষ্টা করেনি দক্ষিণ ভারতে 
প্রবেশ করতে? হিন্দুর যে মন্দির তার 

অপরিমিত বত্বসস্ভার নিয়ে দুরধর্ব ও 

মম্পদভিলাধী মুসলমান অভিষানকারীকে 
সর্বদা প্রলুৰ করেছে। সে মন্দিরের সংখ্যা ও 

সমৃদ্ধি তো বিস্ধ্যপাহাড়ের দক্ষিণে ভারতীয় 

ভূখগুকে অসামান্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। 

উদ্বোধন 

রাজধানী। এই বংশের রাজরাজ (৯৮৫-১*১৬), 

[ ৬৫তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 

এর সংবাদ কি 'সে রাখত না? অবশ 

ভৌগোলিক প্রতিকূলতা ছিল? দুরত্ব ও 
ছুরতিক্রম্যতা উত্তর-পশ্চিমের সিংহদ্বার দিয়ে 
অনুপ্রবেশকারী, উত্তর ভারতের সমস্তায় 

সদাবিব্রত তুকী মুসলমানের পথে প্রতিবন্ধক 
স্ষ্টি করেনি। তারপর চতুর্দশ শতাবীর 
দ্বিতীয় দশকে বলঘৃণ্ততায় ও রণকুশলতায় 

দিলীর অদ্বিতীয় স্বলতান আলাউদ্দীন খিল্জি 

উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ ক'রে তার প্রখ্যাত 

সেনাপতি মালিক কাফুরের আহকুল্যে সুদুর 
দক্ষিণ ভারতে পাণ্য রাজ্য পর্যস্ত সার্থক 

রক্তক্ষয়ী অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্ত 

প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে 
তিনি এর কোন স্থায়ী ফললাভ করতে পারেন- 

নি। দক্ষিণে হিন্দু-প্রাধান্তই বজায় রইল, 
যতদিন পর্যস্ত না কৃষ্ণা নদীর উত্তরকৃলে বিরাট 

বাহমনী বাজ্য প্রতিঠিত হয়ে সে প্রাধান্তকে 

বিদ্বিত ক'রে তুলল। চতুর্শশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যস্ত, অর্থাৎ 

বাহ্্মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন 

হাসান শাহ্ থেকে পরম বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী 

মহম্মদ গওয়ানের হত্যা (১৪৮১) পর্যস্তঃ যে 

মহম্মদ গওয়ান ছিলেন বাহ্মনী রাজ্যের 

সভাবনাময় সংহতির শেষরশ্মি। 

স্বামীজী তার মৃলস্থত্রের অর্থাৎ ইতিহাসের 
উপর ধর্মের গভীর প্রভাবের বিশেষ দৃষ্টাস্ত- 

স্বরূপ মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতকে গ্রহণ 

করেছেন। “ভারতের এতিহাসিক ক্রমবিকাশ' 

প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, “দক্ষিণ ভারতকে 

পদানত করিবার জন্ মুসলমানগণ শতাব্দীর পর 
শতাবী চেষ্টা! করিয়াছিল। কিন্ত সে অঞ্চলের 

কোথাও একটি শক্ত খাটি নির্মাণ করিতে পারে 

নাই।»..*দক্ষিণ ভারতই তখন ভারতীয় ধর্ম 

ও সংস্কৃতির আশ্রয়ভূমি হইয়! উঠিয়াছিল।+ 

- 



শ্রাবণ। ১৩৭০ ] 

স্বামীজীর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 

কৃষ্ঠানদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগর-রাজ্যের 

উত্থান ও পতন আলোচনার যোগ্য । কৃঞ্ঝ- 

নদীর ছুই তীরে অবস্থিত দুইটি বাজ্য-_ 

মুসলমান বাহ নী ও হিন্দু বিজয়নগর । উভয়ে 
পুরুষাহ্ুক্রমে প্রতিগ্বন্দিতা করেছে সংখ্যাতীত 

সংঘর্ষে ও আহবে লিপ্ত হয়েছে; কারণ ছিল 

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি 
সাংস্কৃতিক। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে 

এ এক অপূর্ব তাৎপর্যময় কাহিনী । একাহিনী 
সবিস্তারে ধারা জানেন, তাদের কাছে একটি 

বিষয় বড় মাশ্চর্য বলে বোধ হয়। বাহতশী চায় 

ইসপামের বিস্তার । উত্তর ভারতে তুকী পাঠান 
যা] করেছে, তাই করবে দক্ষিণ ভারতে বাহমনী। 

সংহত মুশ্লিম বাজ্য দক্ষিণ ভারত জুড়ে সে 

প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামী সংস্কৃতি ও ধর্মের আর 

এক গীঠম্বান হবে সমগ্র দক্ষিণ ভারত। বাহমনী 

স্বলতানদের যতই দোষ থাক না কেন, বীরত্বে 
ও রণকৌশলে তার উত্তর ভারতের মুসলমান 
নর্পতিদের তো! নিচে ছিলেন ন1। 

অপরদিকে বিজয়নগর চায় ভারতের প্রাকৃ- 

মুসলিম আর্ধসভ্যতার ধবজ| উধ্বে তুলে ধরতে । 

সর্বজয়ী ইসলামের গ্রাস থেকে দক্ষিণ ভারতকে 
মুক্ত রাখবার পপ্রতিশ্রতি নিয়েই বুঝি বিজয়- 
নগরের জন্ম হয়েছে। এই ছুই আদর্শের 

ংঘাত রাজনৈতিক কারণে এবং অর্থনীতির 

দিক দিয়ে কৃষ্ণী ও তুগভদ্রার মধ্যবর্তী 

আশ্চর্য উর্বর! রায়টুর দৌয়! ভূমির মালিকান। 
দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘকালব্যাপী বক্ষক্ষম়ী 

গ্রামে পরিণত হ*ল। ছুইটিই বৃহৎ রাজ্য, 
জনবল অর্থবল গৈম্ভবল কারও কম নয়। 

বাহমনী-ম্থলতান প্রথম মহম্মদ ( ১৩৫৮-৭৭ ), 
মুজাহিদ, ফিরুজশাহড আহম্মদশাহও 

আলাউদ্দিন প্রমুখ দুর্ধর্ষ বলদৃপ্ত নিষ্ঠুর বণকুশলী 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন! ৩৫৫ 

সূলতানদের কাছে যুদ্ধে বার বার পরাজয় 

বরণ করেছেন বিজয়নগরের প্রথম বুকৃকারায়, 

দ্বিতীয় হরিহর, প্রথম দেবরায়, দ্বিতীয় দেবরায় 
প্রমুখ প্রখ্যাত নরপতিগণ। রাজ্যাংশ ছেড়ে 

দিতে হয়েছে, অদ্্শ্র আথিক ক্ষতিপূরণ দিতে 
হয়েছে, হাজার হাজার নির্দোষ নরনারী 

বলি গেছে, ঘরবাড়ি শ্শানে পরিণত হয়েছে, 

রাজধানী লুষ্টিত হয়েছে, তবু ধৈর্য হারায়নি 
বিজয়নগর, নতি স্বীকার করেনি কোন দ্রিন। 

সুযোগ পেলেই আবার উঠেছে, আবার 

লড়েছে। শেষ পর্যন্ত বাহমনী রাজ্য ভেঙে 

গেল, পাঁচটি ছোট বড় মুসলমান রাজ্যে 

পরিণত হ'ল (আহআদনগর, বিজাপুর, 

গোলকুণ্ডঃ বেরার ও বিদর), যাদের মধ্যে 
চললে! পরস্পর তীব্র আত্মঘাতী সংঘর্ষ 

(খৃষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দী )। এবার স্থযোগ 

এল বিজয়নগরের, সুযোগকে সার্থক করলেন 

ওই দেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাজ! কৃষ্দেৰ 
রায় (১৫০৯-১৩০ )। বিজয়নগর গৌরবের 
চরম শিখবে আরোহণ করলে । 

এ এক আশ্র্য কাহিনী । সিউয়েল 

সাহেব (9০€]]) তার একটি বিস্মৃত 

সাআ্াজ্যত (4 072066820 1000106) নামক 

অপূর্ব গ্রন্থে বিজয়নগরের কীতি-কাহিনীকে 
অমর ক'রে বেখেছেন। তিনি এ রাজ্যের 

জন্মকাহিনীতে ইসলামের প্রতিরোধ এবং 

হিন্দুর আত্মরক্ষার আদর্শ খু'জে পেয়েছেন, কিন্ত 
তিনি ঠিক সন্ধান পাননি, কোথা! থেকে 
বিজয়নগর এত শক্তি লাভ করলে, যা! শত 

পরাজয়ে ক্ষয় পেল না। সহত্র বিপর্যয়েও হাল 

ছেড়ে না দিয়ে দক্ষিণ ভারতে তার আদর্শ, 

আর্য ভারতের আদর্শ সে শুধু বজায় রাখলে 

না, তাকে দক্ষিণ ভারতের বলিষ্ঠ এতিহের 
উত্তরাধিকারকর্মপে চিহিত ক'রে গেল। 



৩৫ ৬ 

হ্বামীজী এর সন্ধান পেয়েছেন। বিজয়নগন্পের 

আর এক নাম বিগ্যানগরঃ যদিও এ নামটি 

ইতিহাসে প্রচলিত নেই। স্বামীজী একবার 
প্রসঙ্গক্রমে “বিদ্ভানগর* নামটিই ব্যবহার 

করেছেন। বিছ্ভারণ্যের নামেই কি বিদ্যা" 
নগরের নাম, নামের মধ্যে উক্ত রাজ্যের 

তাৎপর্যই কি স্বামীজী ফুটিয়ে তুলেছেন ? 
বিজয়নগরের জাগরণ ও গৌরবের পশ্চাতে 

রয়েছে দক্ষিণ ভারতের আকাশ ও বাতাস, 

জল ও স্বন। নায়ানার ও আলওয়ারদের 

উদ্দীপনাময় সঙ্গীতের স্বর তখনও সেখানে 

ধনিত হচ্ছে। শঙ্কর-রামান্জজের এতিহ 

তখনও জাগ্রত । সর্বোপরি ছিল মাধব বি্যারণ্য 

এবং বেদের শ্রেষ্ঠ টীকাকার সায়নাচার্ষের 

সাধনা ও দার্শনিক পরিচালনা। এই 

মহামনীবী সন্যাপী ভ্রাতৃদ্বয় বিজয়নগর- 

প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমবংশের হব্িহর ও বুকের গুরু 
ও পধপ্রদর্শক। মাধব বিগ্ভারণ্য বিজয়নগর 

রাজ্োর প্রত্যক্ষ দার্শনিক ও মন্ত্রাতা। তার 

বিখ্যাত শিষ্যদ্ধয় একদা ইসলামে দীক্ষিত 

হয়েছিলেন এবং তারই প্রেরণায় এবং প্রয়াসে 

হরিহর ও বুকৃক পৈত্রিক ধর্মে ফিরে আসেন 
এবং গুরুর স্বপ্ন ও সাধনাকে রূপ দিতে গিয়ে 

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে আর্য 

স্কৃতি ও ধর্মের আদর্শগত শক্তি দিয়ে তিনিই 
বিজয়নগরের বশিয়াদ এত দৃঢ় ক'রে রচনা 

করেছিলেন । বিজয়নগরের শক্তির উৎস 

যাধৰ বিচ্ভারণ্য ও সায়নাচার্ষের নেতৃত্বে যে 

আব্যাক্ত্রিক অত্যুথান ঘটেছিল, তাতেই নিহিত 

রয়েছে। যে ইতিহাস আমরা পাঠ করি, 
তাতে এত বড় একট ঘটনার শুধু ইঙ্সিতমাত্র 

আছে। 

একটা সন্দেহ হয়তো যুক্তিবাদী ইতিহাস- 

সন্জানীর মনে জাগবে। প্রাচীন আর্য ধর্মকে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ -"ম সংখ্যা 

ফিরিয়ে আনা মানে--বিজয়নগরের পিছন ফিরে 

তাকানো। এ তে প্রগতির লক্ষণ শয়, এ €য 

অধোগতিঃ এ যে প্রতিক্রিপ্াশীলতা । এতে 

এত গৌরব কিসের? বরং তেলিকোটার 
প্রান্তরে (১৫৬৫ খৃঃ) বিজয়নগর যে বিধ্বস্ত হয়ে 

গেল, নিশ্চিন্ত হয়ে মুছে গেল, সেটাই 
স্বাভাবিক ঘটনা । তার জন্তে ভাবপ্রবণ 

সিউয়েল সাহেবের সঙ্গে চোখের জল ফেলে 

লাভ কি! বিজয়নগর-্পতনের করুণ ৰিবরণ 

সিউয়েল সাহেবের “একটি বিস্মৃত সাত্রাজা, 

গ্রন্থের অবিস্মরণীয় অধ্যায় । 

এর উত্তর ম্বামীজী বহুস্থানে দিয়েছেন 

তার রচন1! ও বাণীতে, এ প্রবন্ধে তার 

একাধিক উল্লেখ আছে। ভারতীয় ধর্ম তো 

কোন ধর্মযত নয় যে, তা পিছনে টানবে, 

সকল ধর্মের সকল মতের সম্রদ্ধ স্বীক্কৃতিতে 

সমৃদ্ধ এ মানব-ধর্ম, এ ধর্মের প্রাণ সহনশীলতা! 
ও সমন্বয়। ভারতবর্ষের মর্মবাণী এরই মধ্যে 

বিধৃতঃ ভারতের জাগরণ ও সমৃদ্ধি, প্রগতি 

ও শাস্তি একে কেন্দ্র করেই আবতিত হচ্ছে। 
এই ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতের ইতিকথ! 

ভাবা যায় না। 

বিজয়নগরে ফিরে আসি। কৃষ্জদেবরায়ের 

আমলে বিজয়নগরের প্রসার, আধিক ও 
সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি) শিল্প ও স্বাপত্যের বিকাশ 

ভারতের ইতিহাসে এক অসামান্ত অধ্যায় 

যোজন! করেছে । অবশ্য এর প্রস্ততি চলছিল 

পূর্ব থেকেই । বিজয়নগরের সঙ্গে বাহ মনীর 
বৈষম্যের নানা দিকের মধ্যে একটি প্রধান 

দিক এই যে, বাহমনীরাজ্যে হিন্দু জনগণ 
ছিল উৎপীড়িত ও শোষিত উত্তর ভারতের 

তৎকালীন হিন্ুর মতোই, আর বিজয়নগরে 

হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি সমান 

অধিকারে বাস ক'রত। নিকলোকনিট। 



শ্রাবণ, ১৩৭০ ] 

আবছুর রেজ্জাক? হনিজ ও পায়েস প্রমুখ 

বিভিন্ন দেশের পর্যটকগণ বিভিন্ন সময়ে বিজয়- 

নগর পরিদর্শন করেছেন, অবাকৃবিল্ময়ে তার 

বর্ণন। দিতে গিয়ে কেউ কেউ লিখেছেন যে, 

সমগ্র বিশ্বে বিজয়নগর আর দ্বিতীয়টি নেই। 
যা কর্ণ কখনও শ্রবণ করেনি, চক্ষু কখনও 

দর্শন করেনি, বিজয়নগর ঠিক সে-রকম 
একটি কল্পনার রাজ্য। কিন্তু এ তো 
কল্পন1 নয়। 

কৃষ্দেবরায়ের মৃত্যুর পর বিজয়নগর শক্তি- 

হীন হয়ে পণ্ড়ল, সামরিক দিক দিয়ে নয়, 
নৈতিক বা ধর্মের দিক দিয়ে। কৃষ্ণদেব- 

রায়ের ভ্রাতুষ্পুভ্র সদাশিব যখন সিংহাসনে 

আসীন, তখন শাসনের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 

হয়েছিল বলদর্পা উচ্চাভিলাষী অমাত্য রাম- 

রাজার হাতে। কুটনীতিতে সিদ্ধহত্ত এই 
শাসক উত্তরের তিনটি মুনলিম রাজ্য বিজাপুর, 
গোলকুণ্ড ও আহঅদনগর (আর ছুইটি স্বাধীন 

সত্তা তখন লুপ্ত হয়ে ওই তিনটির অস্তভূক্তি 

হয়ে গেছে)_এদের পরম্পর রেষারেষির 

পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণ ক'রে বিজয়নগরকে আপাত- 

দৃষ্টিতে আরও বড় ক'রে তুললেন। একদা] 
আহ্মদনগরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ ক'রে 

বিজয়নগনের হিন্দু. সৈম্তবাহিনী রামরাজার 

প্রতিশোধমূলক আদেশে তাগুব নৃত্য শুরু 

করলে, মসজিদ ধ্বংদ করলে কোরান 

অপবিত্র করলে। এ তিনটি রাজ্যের জন্ম- 

কাল থেকে যা! সম্ভব হয়নি, ইসলামের 

অবমাননায় এবার তাই হ'ল। ইসলামের 

মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে এবং হিন্দুর উপর 

চরম পালটা প্রতিশোধ নিতে দাক্ষিণাত্যের 

এই তিন শক্তি সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল এবং 
তেলিকোটার প্রান্তরে (১৬৫ ) বিজয়নগরের 

সমাধি র্না করলে । একটি মাত যুদ্ধে 

বিবেকানঙ্গের ইতিহাস-চেতন! ৩৫৭ 

এতবড় বিপর্যয় ও বিলুপ্তি পৃথিবীর ইতিহাসে 

আর বোধহয় কখনও হয়নি | 

কালক্রমে কতকগুলি স্বাভাবিক কারণে 

একটা জাতির পতনের সময় আসে। ছুই 
শতাব্দীর অধিককাল বিজয়নগর তার তাৎপর্য- 

ময় গৌরবের ধারা বহন করেছিল ভীষণ 

প্রতিকূলতার মাঝেও। তারপর নান1 কারণে 
তার বিলুপ্তি ঘ'্টল। রামরাজার দন্ত, 

আদর্শচ্যুতি, গৌড়ামি ও অসহিষ্ুতা এবং 

সামগ্রিক-ভাবে বিজয়নগরের সমাজে ধর্মের 

নামে নান! নিঠুর বিধির প্রচলন এবং আচার- 

সর্বস্বতা (বিদেশী পর্ঘটকদের বিবরণে তার 

অনেক উদাহরণ আছে )--এক কথায় ধর্ষের 

নামে ধর্মহীনত1 বিজয়নগরের পতন ঘটাতে 

প্রভৃত সাহায্য করেছিল কোন সন্দেহ নেই। 
কিন্ত দক্ষিণে হিন্দুর অভ্যু্থানের ইতিহাস 

বিজয়নগরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে 

গেল না। এ-বিষয়ে মধ্যযুগে উত্তর ও দক্ষিণ 

ভারতের ইতিহাসে মৌলিক প্রভেদ। 

দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে যুসলমানের 

সার্থক বিজয়কাহিনী মুঘল যুগের গৌরবের 
সঙ্গে জড়িত। আকবর, জাহাঙীর ও শাজাহান 

একে একে দাক্ষিণাত্যে মুঘল-প্রাধান্ত স্বাপন 

সম্পূর্ণ করলেন। দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর 

ছাড়া আর কোন মুশ্সিম রাজ্যের বিলুপ্তি সাধন 

ক'রে এ প্রাধান্ স্থাপিত হয়নি, দক্ষিণের 

বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওই তিনজন বিচক্ষণ মুঘল সম্রাট 
সচেতন ছিলেন। কিন্ত তারপর গুরঙ্জজীব 

দক্ষিণে কন্তা! কুমারিক! পর্যস্ত জয় ক'রে 

ভারতের একচ্ছত্র সরা হবার অভিলাষে তার 

'্বাক্ষিণাত্য-নীতি* প্রয়োগ করলেন | রাজত্ব- 

কালের শেষার্ধে তিনি দাক্ষিণাত্যে এলেন 

পাত্রমিত্র উজীর-ওমরাহ সৈন্ঠসামস্ত নিয়ে। 

আর ফিরে যেতে পারলেন না তার সাধের 



৩৫৮ 

দিল্লী নগরীতে । বিজাপুর ও গোলকুণ্ড! 

মুঘল "সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত হ'ল। তারপর 

তার পৃক্ষে সবচেয়ে বড় কণ্টক মারাঠা 
উৎসাদনের পালা । নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন 

যারাঠা-জাতির জনক গুরঙ্গজীবের পরম শক্র 
ছত্রপতি শিবাজী তখন পরলোকে। এই 

তো পরমক্ষণ ! বীর্যবান কিন্তু শিবাজীর 

আদর্শচ্যুত পুত্র ছত্রপতি শক্তাজীকে নিষ্ঠুরভাবে 

হত্যা ক'রে পুভ্র শাহুজীকে মুঘল-হেরেমে আশ্রয় 

দিয়ে গুরঙ্গজজীব আত্মপ্রসাদে মগ্ন হলেন এই 
ভেবে যে, এতদিনে শিবাজীর ওদ্ধত্যের চরম- 

শাস্তি দেওয়া! হ'ল। মারাঠা-জাতি আজ তার 

পদদানত। ওঁরঙ্গজীবের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ 

প্রবক্তা আচার্য যছুনাথ লিখছেন £ মনে হ'ল 

ওরঙ্লজীব যা চেয়েছিলেন, ত1 এতদিনে সম্পূর্ণ 

পেয়ে গেছেন। মুঘল সাম্রাজ্য আজ সমগ্র 

ভারত জোড়া (১৬৮৯)। কিন্ত আসলে 

এখানেই আরম্ভ হ'ল ওরঙ্গজীবের তথা মুঘল 

সাম্রাজ্যের পতন | শিবাজী ও তার অহ্চরদের 

ওরঙজীব বলতেন পার্বত্য মুষিকের দল। এই 
পার্বত্য মুষিকদলই মুঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে 

বাঝরা ক'রে দিলে শেষ পর্যস্ত। 

কিন্ত সে-কথ1! বলবার আগে যারাঠা-জাতির 

উত্থানে শ্বামীজীর সুত্র আরোপ করা যায় 

কিন, বিচার কর! দরকার | মারাঠা-জাতির 

আসামান্ত কৃতিত্বের কাহিনী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে 
যথানিয়মে অতি অল্প কথায় স্বামীজী আম্চর্য- 

ভাবে বলেছেন; “সজ্ঘবদ্ধ ও .শক্কিশালী 

মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-বিজয় যখন প্রায় 

সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই সেই ভূখণ্ডের 
পার্বত্যদেশ হইতে, মালভূমির নান! প্রান্ত 
হইতে কৃষকগণ অশ্বারোহী যোদ্ধবেশে দলে 

দলে কাতারে কাতারে রণক্ষেত্র ঝাঁপাইয়া 

পড়িয়াছিল। রামদান-প্রচারিতঃ তুকারাম- 

উদ্বোধন [ ৬৫তষ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

সমুদ্গীত ধর্মের জন্ত তাহার! প্রাণবিসর্জন দিতে 

কৃতসংকল্প ; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে 

বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নামে মাত্র পর্যবসিত 

হইল।' 

স্বামীজীর এ বিশ্লেষণ যে কত বড় 

এতিহাসিক সত্য, তা ইতিহাসের পাঠক-মাত্রেই 
জানেন। স্বাধীন মহারাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি 
ওই দেশের আধ্যাত্মিক অভ্যুথানের মধ্যে । 
গুরু রামদাসের স্বর ও সাধনার বলিষ্ঠ ব্ধপায়ণ 

তার মন্ত্রশিষ্য শিবাজীর (জন্ম ১৬২৭ বা ”৩০, 
মৃত্যু ১৬৮০) আশ্চর্য কর্মধারায়, নবজা গ্রত 

মারাঠা-জাতির প্রাণশক্তি রামদাস-প্রদত্ত 

গৈরিক পতাকার অন্তনিহিত তাৎপর্যের যধ্যে। 
শিবাজীর নেতৃত্বে রাহ্ত্রিক ম্বাধীনতা-লাভের 

পূর্বেই একে একে সন্ত নামদেব, তুকারাম ও 
রামদাসের সাধনা ও প্রচারের ফলে ওই 
পার্বত্য অঞ্চলের কৃষিজীবী নিরীহ অধিবাসীব! 
ভাষার একত্বে, ধর্মের প্রেরণায় এৰং 

জীবনযাত্রার সাযুজো এক অপূর্ব জাতীয়তার 
মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ হয়েছিল। সন্ত রামদাসের প্রত্যক্ষ 
প্রেরণায় শিবাজী এই মন্ত্রকেই স্বাধীন মারাঠা- 

জাতির বাস্িক সত্বার অভ্যন্তরে নিংশ্বাস- 
প্রশ্বাসের মতো স্থাপন করেছিলেন, অসীম 

বীরত্ব ও তীক্ষ কুটনীতির সাহায্যে শুধু স্বাধীন 
মারাঠা-রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে ছত্রপতি হয়ে 

বসেননি। এ কারণেই শিবাজী যাকে প্রতিষ্ঠা 

করলেন, তা স্থায়ী হ'ল শতাব্দীর পর শতাব্দী 

ধরে। স্বাভাবিক ওদার্য, পরধর্মে সমশ্রদ্ধা- 

জ্ঞাপন এবং স্বধর্মরক্ষায় প্রাণপণ কর। শিবাজী- 

প্রতিষ্ঠিত মারাঠা-জাতি ভারতের এই হিদ্দু- 
ধর্কেই আকড়ে ছিল। হিন্দুবিদ্বেধী ওরঙ- 

জীবের স্থহ্ছদ্ ও দরবারী এতিহাসিক কাফিখী 
শিবাজীকে নরকের কীট ব'লে বর্ণনা! করেছেন 

বার্থ আক্রোশে, তবুও অবাকৃবিদ্ময়ে এ*কথ! 



আশাবণ? ১৩৭ ] 

ন! পিখে পারেননি যে, এই দ্বণ্য কাফের 

ইসলামকে কত শ্রদ্ধা করে, মসজিদ-নির্মাণে 

মন্দির-নির্মাণের মতোই অর্থ সাহায্য করে, 
মুসলমান ফকিরকে গুরুর মতে। শ্রদ্ধায় 

গ্রহণ করে। 

এখানেই মারাঠা-শক্তির উৎস। যতদিন 

ধর্ম ছিল, মারাঠার! ছিল অপরাজেয়। তাই 
শিবাজীর মৃত্যুর পর নেতৃহীন মারাঠা-জাতি 

ওরজজীবের আচমকা আক্রমণে প্রথমে 

হকৃচকিয়ে গেলেও, কেন দিন হাল ছেড়ে 

দেয়নি। প্রতিটি গৃহকে ছুর্গে পরিণত ক'রে 

অপরিসীম দুর্গতি স্বীকার ক'রে স্ত্রীপুরুষ- 

বিবেকানদ্ষের ইতিহাস-চেতনা ৩৬৯ 

নির্বিশেষে এই পরমকষ্টসহিষুঃ জাতি একটান! 
জনযুদ্ধ করেছে প্রায় অষ্টাদশবর্ষয কাল। 

অমিতবলশালী মুঘলকে পরাজয় স্বীকার করিয়ে 

তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ১৭০৭ থৃঃ ভগ্মমনোরথ 

ওরঙ্রজীব প্রাণত্যাগ করলেন দাক্ষিণাত্যে 

আহমদনগরে । আচার্য যছুনাথের মতে এই 

দক্ষিণী ক্ষতই (মারাঠা-প্রতিরোধ) ওরঙ্গজীবের 

মৃত্যু ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনলো 

সঙ্গে সঙ্গে মুঘল ভারতে নামলে কৃষ্ণ যবনিকা, 

মুঘল সাত্রাঙ্জ্যের গৌরব অতীত ইতিহাসের 
বিষয় বস্তুতে পরিণত হ'ল। 

(ক্রমশঃ) 

বিবেকানন্দ-স্তোত্র 

শ্রীতবতোষ শতপথী 

চির-জাগ্রত ! ভারত-তীর্থে জাগো 

সব-বন্ধন-শৃঙ্খল-_ ভাঙে ভাঙে]! 

রুধিরাক্ত ধরিত্রী, রোরুগ্ভমানা-- 

ভেদাভেদ-বিষময়, যুগ-চেতন। ! 

পাপ-জর্জরিত 'পরিত্রাছি' ডাকে ! 

জাগে! ভৈরবন্তাগুডবে-_ মত্যলোকে ! 

ভীরু-ছুর্বল-জীবন £ ছুঃখ-গ্লামি__ 

আনো, নন্দন-নিঝর _পুণাবণী ! 

স্বধা-সিঞ্চিত সাত্বন। গন্ধে গানে-- 

এস, আত্ম-সচেতন মন্ত্রদানে ।_- 

শতবর্ষ প্রতীক্ষা! সমাপ্ত আজি-_ 

সুস্বাগত সন্ন্যাসী! বীর-স্বামীজী ! 

এ মঙ্রল শঙ্খ-নিঃশঙ্কে বাজে 

স্বয়মাগত জনগণ £ বিশ্ব মাঝে। 

মহাননদে-আনঙ্দিত £ শুভ-বারতা-_ 

জাগো শাশ্বত! তথাগত, যুগ-দেবত। 

ডাকে অন্ধ-খগ্জ--অবহেলিত প্রাণী 

মহামানব! আনে নব বিবেক-বাণী ! 
অমুত-আনন্দ--সুছন্দে নাচে-- 

শরণাগত নরনারী করুণ! যাচে | 

মহালগ্ন সমাগত- সুস্বাগতম্ ! 
জাগো, সুন্দর-নির্মল-_সত্য-শিবম্ !! 



বাংলাসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান 
শ্রীরণজিৎকুমার সেন 

জগতের বিচিত্র রহম্ত ও জীবনের 

গভীরতম উপলব্ধিকে যিনি ভাবায় রূপায়িত 

ক'রে তোলেন, তাকেই আমরা কবি ব'লে 

অভিহিত করি। আর কবি-মানমিকতার 

দ্বারা আমর! শ্তধুমাত্র কাব্য-প্রকাশই বুঝি নাঃ 
সেই সঙ্গে জীব-জগতের প্রত্যক্ষ সত্যোপলব্ধি 
ও তার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কবিকে আমর! 

ব'লেখাকি সাধক ও খষি। এদিক থেকে 

সাধক বিবেকানন্দকে বিচার করলে তাকে 

খাষি ভিন্ন আর কোন নামেই আমর] তার 

সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি না। জগৎ-রহস্ত 

ও জীবন-রহস্তের বিচিত্র দ্রিকগুলি তার 

ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে এবং সেই 
তরঙন্পর্শে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে 

বহুযুগের কুসংস্কার ও ধ্যান-ধারণ! থেকে নতুন 
চেতনায় উদধ্োধিত করেছেন। যখন 

“পাশ্চাত্যের জড়বাদী শিক্ষার বাইরে স্বদেশ 

ও বিদেশে কোন অন্ততর শিক্ষান্থভৃতি দেখ 

দেয়নি, সেই কালে চিকাগোর ধর্মসভায় 

ভারতীয় বেদাস্ত ব্যাখা ক'রে তিনি জগৎকে 

চমকিত ক'রে দ্দিলেন। ভারতীয় অধ্যাত্ববাদের 

এই বৈদাস্তিক অহ্বভূতির আলোকেই ফরাসী 
দার্শনিক ভিন্টর ঝুঁজে! একপময় বলেছেন £ 
“আমর! যখন ভারতের দার্শনিক গ্রন্থসকল 

পাঠ করি, তাদের মধ্যে এমন স্ত্গভীর 

সত্য দেখতে পাই এওং সেগুলি মুরোপের 

প্রতিভার এত উধের্” এবং এত বিশ্ময়কর 

যে, ভারতের কাছে আমর! নতজানু হ'তে 

বাধ্য হই।” 

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই দার্শনিফ 

ভাব-মানসিকতার ধারক ও বহিবিশ্বে ভারত- 

সংস্কৃতির বাণীবাহক। তার সম্পর্কে বলতে 

গিয়ে একসময় রোম]! রোলাকে রবীন্দ্রনাথ 

বলেন £ 1 ৩০০ ৬181) 6০0 1000 [0019, 

[0 1011) 96: 61)1100 

তিনি 

ছিলেন একদিকে €েদিক ভারতের বেদব্যাস 

ও ব্রাঙ্গণ্যভারতের শঙ্করাচার্য। ভারতের 

আশা-আকাজ্ষ। ও বাংলার ধ্যান-ধারণাকে 

তিনি নবভাবে র্ূপায়িত ক'রে গেছেন। 

তিনি সেই অর্থে কৰি-যে-অর্থে কাব্য- 

মাধূর্যে তিনি সমন্ত জাতিকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে 
গেছেন, আবার সেই অর্থে খষি--যে-অর্থে 

ধর্মে জ্ঞানে ও কর্মে তিনি সমগ্র দেশকে 

উদ্বোধিত ক'রে গেছেন, আবার সেই অর্থে 

শিক্ষাবিদ ও সাহিতি/ক-যে-অর্থে নতুন 
শিক্ষারদর্শ প্রবর্তন এবং ভাষা ও সাহিত্য- 

ব্যঞ্জনায় জাতীয় সাহিত্যকে উন্নীত ও 

গৌরবাম্বিত ক'রে গেছেন। 

তার বাংল রচনাবলী আয়তনে অল্প 

সন্দেহ নেই, তবু তার মধ্যেই তার প্রকাশ- 
ভঙ্গীর লালিত্য ও শব্দ-সৌকুমার্যের যথেষ্ট 
পরিচয় গাথা রয়েছে। তার প্রত্যেকটিকেই 
স্বতন্ত্রভাবে এক একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য ব'লে 

অভিহিত কর! চলে। তবে তার যে শ্রেণীর 

জীবনযাত্রা ছিল, তাতে সাহিত্য রচনা করতে 

হবে ঝলে সাহিত্য করার মতো! অবকাশের 

একেবারেই অভাব ছিল, দ্বিতীয়তঃ “আটটি 

ফর আর্ট পেক'-এর তিনি পক্ষপাতীও ছিলেন 

না) তার জীবনবোধের সঙ্গেই সাহিত্য ছিল 

৪6০০ 19191781008, 

1৪ [00918159 8100. 10081)108 1709886159. 



প্রাৰণ, ১৩৭* ] 

অঙ্গাঙ্গিহ্বত্রে গাথা । সেই জীবনবোধে 

প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল স্বজাতি-ছিতৈষণায় 
উদ্বদ্ধ স্বদেশপ্রেম। তবু সাহিত্য-কেন্দ্রান্থগ 

তার ধ্যানধারণ। ও শিল্পচিস্তার যেটুকু পরিচয় 
আমাদের কাছে জ্ঞাত, ত। আমর] প্রধানতঃ 

পাই তার “বর্তমান ভারত”, পরিবাজক') 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", “ভাববার কথা এবং 

কবিতা ও পত্রাবঙ্গীতে। বহুজনহিতায় 

বহুজনসুখায় তিনি অনলস জীবন-বাত্রার 

পথে পথে যে মনন-সম্পদ আহরণ করেছেন, 
তাকেই তিনি ভাষায় রূপ দিয়েছেন। তার 

রচনার প্রারভ্িক কালে বঙ্ষিমচন্ত্র বাংল! 

সাহিত্যক্ষেত্রকে যেভাবে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন 

করেছিলেন, তাতে বিবেকানন্দের ভাষা ও 

প্রকাশভঙ্গীর উপর তার প্রভাব পড়া অত্যন্তই 
স্বাভাবিক ছিল, কিন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, 

রচনার স্টাইল ও ডিকৃসনে বিবেকানন্দ সর্বদা 
আপন স্বকীয়তায় ভান্বর ছিলেন। কথ্য- 

ভাষায় গুরুগ্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা 

সর্বপ্রথম বিবেকানন্দের লেখনী দ্বারাই সম্ভব 
হয়েছিল। তার পরিব্রাজক", প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য" এবং ভাববার কথা'র নানা! অংশ 

জুড়ে তার উজ্জল উদাহরণ রয়েছে। বাংলা 

কথ্যভাষায় যে অফুরস্ত শব্দ-সম্প্ রয়েছে, 

এ-কথার উল্লেখ ক'রে ১৯০০ খৃুঃ “উদ্বোধন'- 

পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত এক পত্রে স্বামী 

বিবেকানন্দ বলেন £ “ম্বাভাবিক যে ভাষায় 

মনের ভাব প্রকাশ করি; যে ভাষায় ক্রোধ, 

দুঃখ, ভালবাস! ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে 

উপযুক্ত ভাবা হতেই পারে না) সেই ভাব, 
সেই ভঙ্গী, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে 

হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের 

মধ্যে অনেক, যেমন যেদ্দিকে ফেরাওঃ সেদিকে 

ফেরে, তেমন কোনে! তৈরী ভাষা কোনও 
১৬ 

বাংলাসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান ৩৬১ 

কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে-_- 

যেন সাফ ইম্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর 
-আবার যে-কে-সেই* এক চোটে পাথর 

কেটে দেয়, দাত পড়ে না। আমাদের ভাষা, 

সংস্কতর গদাই-লস্করি চাল নকল ক'রে 

অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে ।; 

পরিব্রাজকে' তিনি নিজেই বাংলার প্রচুর 
চলতি বুলি ও প্রবচন ব্যবহার করেছেন, 

যেমন-_্গায়ে মানে না আপনি মোড়ল", 

াল-মাটাল” “ডন্ফষ*, “গদাই-লস্করি', "ছু'চোর 

গোলাম চামচিকে' ইত্যাদি। ভাষার মাঝে 

মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার ক'রে তিনি 

ভাষাকে ওজস্বিনী ও বলিষ্ঠ ক'রে তুলতেও 
কম প্রয়াস পাননি । এই প্রসঙ্গে পরিব্াজকের, 

একটি অংশ উদ্ভতিযোগ্য, যেমন--“আর্য- 

বাবাগণের জাকই কর, প্রাচীন ভারতের 

গৌরব ঘোষণ। দ্রিনরাতই কর, আর যতই কেন 
তোমর1 ডম্ম্ম্ ব'লে ডল্ষই কর, তোমর! হচ্ছ 
দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের “চলমান 

শ্মশান বলে তোমাদের পূর্বপুরুষের ত্বণ! 

করেছেন, ভারতের য কিছু বর্তমান জীবন 

আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর “চলমান 
শ্বশান? হচ্ছ তোমরা ।'**এ মায়ার সংসারের 

আসল প্রহেলিক1, আসল মরু-মরীচিকা তোমর! 

_ভারতের উচ্চবর্ণের! তোমরা] ভূতকাল, 
লুউ লউ.লিট্_-সব একসঙ্গে। বর্তমানকালে 
তোমাদের দেখছি ব'লে যে বোধ হচ্ছে, ওটা 

অজীর্ণজনিত ছু:ক্বপ্ন ! ভবিষ্যতের তোমর! শুন্ত, 
তোমরা ইৎ-লোপ, লুপ. । স্বপ্নরাজ্যের লোক 

তোমরা, আর দেরি করছ কেন? ভৃত- 
ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কাল-কুল 
তোমরাঃ কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে 

বায়ুতে মিশে যাচ্ছ ন11'"'তোমর! শুন্তে বিলীন 
হও, আর নুতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল 
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ধ'রে চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি 
মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে । বেরুক মুদীর 
দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উহ্ধনের পাশ 

থেকে । বেরুক কারখান! থেকে, হাট থেকে, 

বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় 

পর্বত থেকে । এরা সহ সহআঅ বৎসর 

অত্যাচার সয়েছে, নারবে সয়েছে,তাতে 

পেয়েছে অপূর্ব সহিষুতা। সনাতন 
দ্ুঃখভোগ 'করেছে, তাতে পেয়েছে অটল 

জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে 
ছুনিয়া উলটে দ্রিতে পারে; আধখান! রুটি 

পেলে ত্রেলোক্যে এদের তেজ ধরে না, এর! 

রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভূত 
সদাচার-বল যা ত্রলোক্যে নেই। এত শাস্তি, 

এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ 
ক'রে দিনরাত খাট1 এবং কার্যকালে সিংহের 

বিক্রম !! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে 
তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। এ 

তোমার বত্বপেটিকা, তোমার মানিকের আংট, 

ফেলে দাও এদের মধ্যে যত শীঘ্র পার ফেলে 

দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, 
অদৃশ্য হয়ে যাওঃ কেবল কান খাড়া রেখো; 

তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে 
কোটি-জীমুতন্যন্দী ত্রেলোক্য-কম্পনকারী 

ভবিষ্যৎ 

ওরুকী ফতে'।” 

তার কোন কোন রচনায় স্যাটায়ারও 

(৪০09 ) স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । আমাদের দেশে 

যেখানে ধর্ম লোকাচারে পর্যবসিত হয়েছে 

এবং অহ্ধশাসনের চাইতে লোকের কাছে 

লোকাচারের মর্যাদাই বড়, এই অবস্থার প্রতি 

ইজিত করতে গিয়ে "ভাববার কথায় বিবেকানন্দ 

বলেছেন £ “সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পশী মন্দির 
-সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! 

উদ্বোধন 

ভারতের উদ্বোধন-ধবনি, -. “ওয়াহ্, 

[ ৬৫তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

আর সেথ! নাই বা কি? বেদাস্তীর নিগণ 

্্ম হ'তে বর্ষা, বিষু। শিব? শক্তি, স্য্যিমামা, 

ইঁছুরচড়া গণেশ, আর কুচদেবতা৷ ষষ্ঠী, মাকাল, 
প্রভৃতি নাই কি? আর বেদ, বেদাস্ত, দর্শন, 

পুরাণতস্ত্রে ঢের মাল আছে, যার এক একট! 

কথায় ভববদ্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই 
বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সেদিকে 
দৌড়চ্ছে। আমারও কৌতুহল হ'ল, আমিও 
ছটলুম। কিন্ত গিয়ে দেখি, এ কি কাগু! 

মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে 

একটা পঞ্চাশ মুণ্ড একশত হাত, ছু-শ পেট; 
পাঁচ-শ ঠ্যাঙ্গওয়াল! মুর্তি খাড়া! সেইটার 
পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে । 
একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম 

যে, ওর ভেতরে যে-সকল ঠাকুর-দেবত।, 
ওদের দুর থেকে একট! গড় বা ছুটি ফুল 
ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল 
পূজা কিন্ত এ'র করা চাই-_ধিনি দ্বারদেশে ; 
আর এ যে বেদ-বেদাস্ত, দর্শন, পুরাণ-_ শাস্ত- 

সকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, 
কিন্ত পালতে হবে এর হুকুম। তখন আবার 

জিজ্ঞাসা করনুম-ততবে এ দেবদেবের নাম 

কি? উত্তর এলে।--এর নাম “লোকাচার? 1” 

সমাজের প্রতি এর চাইতে শ্লেধাত্মক ব্যঙ্গ 

আর কি হ'তে পারে? অথচ প্রকাশে জ্বাল! 

নেই, কেবল উপলব্ধিতে সেই জালার 

তীব্রতা । 

রচনায় তিনি যেমন চলিত ভাষ। ব্যবহার 

করেছেন, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে গৌড়ীয় রীতিও 
অহুসরণ করেছেন। এবং উভয় ক্ষেত্রেই ভাষা 

তার ভাবের অন্থসারী হয়েছে । তার “বর্তমান 

ভারত' বাংল! সাহিত্যের এক অনন্তমাধারণ 

গ্রন্থ। বিবেকানঙ্গের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, 

বিশ্লেষণ-শক্কি ও দিব্যদৃষ্টির পরিচয় আছে এই 
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গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। বিশেষ ক'রে 

ভাষার যে পরিমিতি-বোধ সাহিত্যের উচ্চতম 

গুণ, “বর্তমান ভারত' তার উজ্জ্বল নিদর্শন | 

এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিবয়--ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়) 

বৈশ্য ও শৃদ্র। এই চারি বর্ণই ক্রমিক পর্যায়ে 

পৃথিবী ভোগ করে। পৃথিবীর নান! দেশের 

ইতিহাস পর্যালোচনা! ক'রে বিবেকানন্দ এই 
সিদ্ধাস্তেই এসেছিলেন । তেমনি ভারতবর্ষে 

ক্রমে ত্রাঙ্গণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্ি ও বৈশ্যশক্তির 

আবির্ভাব ঘটেছে । বৈদিক খনির আধিপত্যের 
অবসানে এ-দেশে যে ক্ষত্রিয়-শক্তির অভ্যু্থান 

হয়, সে-সম্পর্কে তিনি বলেছেন £$ “রাজশক্তি- 

রূপ মহাঁবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত-হস্ত-সৃত- 

দঢ-সংযত-রশ্মি নহে; সে এবার আপন 

বলে শ্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের শক্তিকেন্্র 
সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিগ্ত নাই, রাজশক্তিও 

ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়-বংশসভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মগুলীপতিতে সমাহিত নহে ; এ যুগের দিগং 

দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত-শাসন, আসমুদ্্র- 

ক্ষিতীশগণই মানবশক্কি-কেন্দ্র। এ যুগের 
নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্ত সম্রাট 

চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি |” 

বচনায় সমাসবদ্ধ পদের জন্য হয়তে। সর্ব- 

সাধারণের পক্ষে স্থানে স্থানে অর্থোদ্ধার কঠিন 

হয়ে পড়বে, কিন্ত স্বল্পবাক্যের দ্বারা অধিকতর 

ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে এরকম সমাসবদ্ধ শব্দ 

ব্যবহার ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। অন্থাত্র ভারতে 
বৈশ্বশক্তির অভ্যুথান-সম্পর্কে বিবেকানন্দ 

লিখেছেন £ “যে নৃতন মহাশক্তির প্রভাবে 

ুহূর্তমধ্যে তড়িৎ্প্রবাহ . এক মেরপ্রাস্ত হইতে 
প্রাস্তাস্তরে বার্ণ বহন করিতেছে, মহাচলের 

সায় তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, 
যাহার নির্দেশে একদেশের পণ;চয় অবলীলা- 

ক্রমে অন্তদ্েশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার 

ংলাসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান ৩৬৩ 

আদেশে সম্রাটুকুলও কম্পমান, সংসার-সমুদ্রের 

সর্বজয়ী এই বৈশ্শক্তির অভ্যু্থানরূপ মহা 
তরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলগ্ডের 

সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। অতএব ইংলগ্ডের 

ভারতাধিকার বাল্যে করত ঈশামসি ব 

বাইবেল-পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান- 
মোগলাদি সম্রাড় গণের ভারতবিজয়ের ন্তায়ও 

নহে। কিন্ত ইশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, 

চতুরঙ্গিনীবলের ভৃকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরী- 

ভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, 

এ-সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলগ্ড বিছ্ধমান | 

সে ইংলগ্ডের ধবজ1-কলের চিমনি, বাহিনী-- 
পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র- জগতের পণ্য-ৰীথিকা 

এবং সম্াজ্জী--্বয়ং স্বর্ণা শ্রী 

এ ভাষা এবং এ কথা বজদীপ্ত পুরুষ 

বিবেকানন্দেরই উপযোগী ভাষা ও কথা। 

অন্তত্রও তার উদ্াত্বধনি আমাদের সচকিত 

করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘর্ষে 

বাঙালী-মন যেভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, 

তারই ভিত্তিতে তিনি লেখেন : “একদিকে 

প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শত-ন্থর্য- 

জ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
ৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী 
বহুমনীষি-উদ্যাটিত, যুগযুগাস্তরের সহাম্ভূতি- 

যোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশা প্রদ, 

পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও 

দেবছুর্ভ অধ্যাত্ব-তত্বকাহিনী! একদিকে 

জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্তঃ প্রভূত বলসঞ্চয়, 

তীত্র ইন্দিয়ন্্খ, বিজাতীয় ভাষায় মহা 

কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে 

এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ 

মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে 
প্রবেশ করিতেছে । সম্মুখে বিচিত্র যান, 

বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন; বিচিত্র 
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পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিছুধী নারীকুল; নুতন 

ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় 

করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য 

অস্তহিত হুইয়৷ ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী; 
তপোবন-জটাবন্ধল, কষায়-কৌপীন, সমাধি- 

আত্বাহ্বসন্ধান উপস্থিত হইতেছে । একদিকে 

পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, 

অপরদিকে আর্ধসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। 

এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে, 

তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষ!-_ অর্থকরী বিদ্যা, 

উপায়_রাষ্্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্ট-__মুক্তি। 

ভাষ1--বেদ; উপায়-__ত্যাগ 1, 

এই অকাট্য যুক্তি তৎকালীন বঙ্গসমাজের 
বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিকেই আলোড়িত করেছে এবং 
আজও আমাদের কাছে সেই ইতিহাসের সত্যতা 
উপস্থাপিত ক'রে আমাদের চয়কিত করে । 

গ্য ব্যতীত বিবেকানন্দ বাংলা, সংস্কৃত ও 

ইংরেজীতেও বহু কবিত! রচন! করেছেন। 
সেই কবিতাবলী পরে “বীরবাণী? নামে পুস্তকে 
প্রকাশিত হ'য়েছে। তার ইংরেজী কাব্যের 

ছু-একটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত 
হয়। তার বাংলা কবিতার অধিকাংশই 

অধ্যাত্মন্রের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। 

কেবল “সখার প্রতি” কবিতাটিতে তার 

'আত্বদর্শন” বা “আত্মজিজ্ঞাসা'র সঙ্গে আমর 

প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হই। তিনি লেখেন-- 
“বিগ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়-_ 
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়; 
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গ।তীর শ্বশান আলয়, 
নদীতীর পর্ত-গহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়। 
অসহায়-_ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদর পুরণ-_ 
ভগ্রদেহ তপস্তার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন ?' 

কিন্ত তখনই তিনি বুঝতে পারলেন-- 
ভ্রান্ত সেই যেব। সুখ চায়, ছঃখ চায় উন্মাদ সে জন, 
মৃত্যু মাঙ্গে সেও থে পাগল, অমৃতব বু আকিঞ্চন। .. 

উদ্বোধন [ ৬&তষ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

এতত্ব্যতীত বীর্য ও মন্ুয্যত্বের উদ্বোধনে 

তিনি যে কাব্য রচনা করেন, তা আজও 

বাঙালী-মাত্রকেই অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত 

করে। যেমন-- 
'জাগে। বীর, ঘুচায়ে বপন, শিয়রে শমন 

ভয় কি তোমার সাজে? 

দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার 

প্রেতভুমি চিতামাঝে | 

পুজা তার সংগ্রাম অপার, সদ। পরাজয় 

তাহ না ভরাক তোম।। 

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্বশীন, 
নাচুক তাহাতে শ্তাম। 

অন্যত্র জীবপ্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-সেবার 
সার্থকতায় দেশবাসীকে আন্বান ক'রে তিনি 

বললেন-_ 
'বনুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করেবযেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।' 

জীবই শিব। জীবের ছুঃখ দুর ক'রে 

জীবের সেব। ক'রে যে মাহ্ৃষ নিজেকে ভূলতে 

পারে, সেই একমাত্র ঈশ্বরকে লাভ করে, কারণ 

দরিদ্রের পর্ণকুটীরেই ঈশ্বরের অবস্থিতি। জীবকে 
শিবজ্ঞানে সেবা করার আদর্শকে বাস্তবে রূপ 

দেবার জন্তেই ১৮৯৭ খৃঃ ১লা মে তিনি রামকৃ্ 
মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ক্রমে সন্যাসী- 

সঙ্ঘ গড়ে তুললেন। তার মূল উৎস তার 

গুরু পরমহংসদেবের উপদেশ। বিবেকানন্দ 

যখন তাঁর কাছে নির্বিকল্প সমাধি চেয়েছিলেন, 
গুরু তখন বললেন £ এখন নয়, তোকে যে 

লোকশিক্ষা দিতে হবে, খালি নিজের চিন্তাই 

করছিস, কিন্ত এই ছুর্ভাগা দেশের আপামর 

সাধারণের চিস্তা কে করবে? সঙ্গে সঙ্গে 

আত্মচিন্তা থেকে জগৎচিস্তাঁয় মগ্ন হয়ে গেলেন 

বিবেকানন্দ, আপন মনেই একবার উচ্চারণ 
করলেন £ “জগদ্ধিতায়' | জগতের সেবার 

জন্তই তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে, ভ্রমণ 
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করলেন সার! ভারত ও পৃথিবীর বহু দেশ। 

দেখলেন--কি নিদারুণ দারিদ্র্যক্লি্তার মধ্যে 

সার! ভারত নিমজ্জিত হয়ে আছে! গোট! 

ভারতবর্ষ রোগে দারিদ্র্য, অনাহার এবং 

অর্ধাহারক্রিষ্টতায় প্রতিমুহূর্তে ধুকছে। এই 

দীনদরিদ্র তেত্রিশ কোটি (তখন জনসংখ্যা 

তেত্রিশ কোটিই ছিল) ভারতবাসীকে লক্ষ্য 

ক'রে তার শিষ্যবৃন্দ ও যুবকদের আহ্বান ক'রে 

তিনি বললেন £ 

"এই গরীব নিরক্ষর মাম্ুষগুলি কি সরল ! 

তোমর] কি ইহাদের কণামাত্রও ছুঃখ লাঘব 

করিতে পারিবে না? যদি না পার, তবে 

গেরুয়। পরিয়া লাভ কি 1_তাই আমি মাঝে 

মাঝে খুবই ভাবি_মঠ, আশ্রম প্রভৃতি গড়িয়া 

লাভ কি? সেগুলি বিক্রয় করিয়]! টাকা- 

পয়স। গরীবদের মধ্যে ছুংস্থ-নারায়ণের মধ্যে 

বিলাইয়। দিলে হয় না? দেশের লোকের 

মুখে যখন অন্ন নাই, পরনে যখন বস্ত্র নাই, 
তখন আমর! মুখে গ্রাস তুলি কেমন করিয়া? 

ইহাদের ছুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া আমি ভাবি_- 
কি কাজ এই সব শঙ্খ-ঘণ্ট। বাজাইয়া? এই 

সব মূর্তির সম্মুখে বাতি ঘুরাইয়! উপাসনার 
বাহাড়ম্বর করিয়া? কি কাজ পাণ্ডিত্যে, 

কি কাজ শাস্ত্পাঠে, কি কাজ ব্যক্তিগত 

মুক্তির লোভে সাধনায়? এ-সব ফেলিয়া 

গ্রামে গ্রামে যাই, দরিজ্রের সেবায় জীবন দিই, 
আমাদের উন্নত চরিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি এবং 

সংযত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া ধনীদিগকে 
দরিদ্রের প্রতি তাহাদের কর্তব্য-সম্পর্কে 

সচেতন করিয়া! তুলি, অর্থসংগ্রহ করিয়। কিংব! 
অন্ উপায়ে দীন-ছুঃখীর সেবা করি। 

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে দীন-দুঃখীদের 

কথ1 কেহই চিন্তা করে না। যাহার] জাতির 
মেরুদণ্ড, যাহার! খাগ্ধ উৎপন্ন করে, তাহাদের 

বাংলাসাহিত্যে স্বামী বিবেকানঙ্গের দাঁন ৩৬৫ 

জন্য আমাদের দেশে কে সহানুভূতি দেখায়, 

তাহাদের স্ুখে-ছুঃখে কেই বা অংশ লয় ?-_ 
তোমাদের সকল শক্তি একত্রিত কর। আমি 

দিবালোকের মতে একেবারে স্পষ্ট দেখিতেছি 

_সেই একই ব্রক্ষ। একই শক্কি_যিনি 
আমাদের মধ্যে আছেন, তিনি তাহাদের 

মধ্যেও আছেন, শুধু প্রকাশের তারতম্য_- 

এইমাত্র । নিশ্চয় জানিও, যে দেহের একাট 

অঙ্গ পঙ্গু, সে দেহের দ্বারা কোনও শ্রেষ্ঠ কাজ 

কখনও স্বভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না।-- 
এত তপস্তা করিয়। এই মত্াটুকু আমি 
জানিয়াছি যে, 'তিশি* সকলের মধ্যেই আছেন। 

ইহারা সকলেই “তাহার* বহুরূপে প্রকাশ- 
মাত্র। আব, অন্ত কোন ভগবানের সন্ধান 

করিতে হইবে না। যে সকলের সেবা করে, 

কেবল সেই ভগবানের প্রকৃত পৃজা! করে 1-- 
সকল যাহৃষই সমান, সকলেই সেই একই 
ভগবানের সন্তান, সকলের মধ্যেই সেই একই 
ভগবান রহিয়াছেন। আর কোন ভগবান 

নাই। যে ভগবানের সেবা করিতে চায়, 
তাহাকে মান্বষের সেব! করিতে হইবে এবং 

প্রথমে হীনতম, দীনতম, পতিততম মানুষের 

সেবা! করিতে হইবে । সব বাধাবিদ্ব ভাঙিয়? 

ফেল। অস্পৃশ্যতার, অমাহ্ৃঘিকতার জবাব 

দাও। ছুই বাহু প্রসারিত করিয়া মহানন্দে 
গাহিয়। ওঠ £ এস, এস আমার ভাই! এস 

দরিদ্র, এস নিংস্ব। এস নিপীড়িত, এস 

নিম্পেবিত। রামকৃষ্জের নামে আমর। অভিন্ন, 

আমর] এক ।” 

বিবেকানন্দের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বলতে 

আমরা! একই বুঝি। তিনি যে কখনও 

সাহিত্য রচনা করতে হবে ব'লে সাহিত্য 

করেছেন, এমন নয়। তার ধর্মীয় অহৃভূতির 

মধ্যে সব কিছুই এসে আশ্রয় নিয়েছিল। 
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সেখানে সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয়তা ও 

আন্তর্জাতিকতার মতো দেশীয় সংস্কার, চরিত্র- 

গঠন, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার বাহন, ভাবষাসমস্থা, 
সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও ইতিহাস--সবই 

একসঙ্গে মিলেছিল। এখানে তিনি এক 

বিরাট সমুদ্রের সঙ্গেই মাত্র তুলনীয়। সব 
দিক থেকে সব নদী এসে এই সমুদ্রে মিশেছে । 
মাতৃভাষাই যে শিক্ষার একমাত্র বাহন হওয়! 

উচিত, এ-কথা নিয়ে ইদানীস্তনকালে নান! 

মুনির নান! মত ব্যক্ত হচ্ছে, এবং কখন কখন 

তা নিয়ে বিতর্ক ধৃমায়িত হয়ে উঠছে। কিন্ত 

বহুপূর্বেই এ-সম্পর্কে নিজস্ব মত ব্যক্ত ক'রে 
গিয়েছেন বিবেকানন্দ । বিশেষ ক'রে সাধু 
ভাষ1 ও কথ্যভাষার দ্বন্দ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে 

বাংলাসাহিত্যে যে দ্বন্ব চলে এবং প্রধানতঃ 

প্রমথ চৌধুরীর “সবুজপত্র'কে কেন্দ্র ক'রে যে 
কথ্য ভাষার সাহিত্য গড়ে ওঠে, তৎমম্পর্কেও 

বহুপূর্বেই বিবেকানন্দ ভার “ভাববার কথা"য় 
বলেছিলেন £ গলিত ভাবায় কি আর 

শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে 
একট] অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি 

হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই 
তে] সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; 

তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিডভৃত- 
কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 

মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিস্তা কর, দ্শজনে বিচার 

কর--সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা! 

নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং 

পাচজনে ও সকল তত্ববিচার কেমন 

ক'রে কর? 

সে যুগে এমন ক'রে কথ্যভাষাকে 

বাঙালীর মনে কেউ ধরিয়ে দেয়নি। অথচ 

স্বাভাবিক বিচারে যেহেতু বিবেকানন্দ 
শিক্ষকতা-কার্ষে বা সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য-কর্মে 
নিযুক্ত ছিলেন না, এবং যেহেতু তিনি তার 
অধিকাংশ রচনা ও বক্ৃতাবলী ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমেই করেছেন, সেই হেতু তার স্বল্পরচিত 
এই সব অত্যাবশ্যকীয় কথ। দেশবাসী উদ্ধার 

করবার স্বযোগ পায়নি এবং পেলেও তাকে 

বৃহত্বর সমাজে রূপ দেবার মতো প্রবৃত্তি লাভ 

করেনি । ফলে বিবেকানন্দের যে কখানি 

বাংল! গ্রন্থ এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার 
দিকে প্রকাশিত হয়, বিগত ষাট বছর কালের 

মধ্যেও এদেশে তার ব্যাপক গঠন-পাঠন 

সম্ভব হয়শি। এখন যে হচ্ছে, এ-কথা 

বলব না, তবে অনেকে বিবেকানন্দকে নতুন 

ক'রে বুঝতে চে করছেন এবং এর দ্বার] 

ক্রমে যে বৃহত্তর জনসাধারণের মনে তার 

চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও বাণী অঙ্থপ্রবেশের 

সুযোগ ঘটবে, তাতে সন্দেহ নেই। 



স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ 
শ্রীধনঞ্রয়কুমার নাথ 

ভারতীয় নবজাগরণের মূল কথ!-_পাশ্চাত্য 
সভ্যতার যোহে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না 

দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূল সুত্রটিকে 
পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে অমাজে 

পরিবেশন করা। এই স্থত্র সহায়ে সমাজ ও 

সংস্কৃতিকে মনীষিগণ তাদের সাধন! দ্বারা পুষ্ট 

ক'রে চিস্তারাজ্যে এক নবযুগের স্থষ্টি করেন। 

ইংরেজের আগমনে ও মুসলমান শীসকবর্গের 
সহিত ক্ষমতার দ্বন্দে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা- 

ধারা সমাজে অচল হয়ে পড়ে। তাই নৰযুগের 

হৃচনায় ভারতীয় মনীষ! বিদেশী শিক্ষাকে 

প্রয়োজনের তাগিদে আপনার ক'রে নিতে 

চাইল। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভারতীয় 
বজায় রাখা সম্ভব। এ-কথ1 তখনও বিবেচিত 

হ'ল না। সেদিনের চিন্তানায়কগণ লক্ষ্য 

করলেন ন1 যে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতের 

বিশেষ তাত্বিক অবদান আছে। তাই 

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়ত1 বজায় রাখার সাধন! 

শুরু হয় পরে-_্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 

প্রীঅরবিদ্দ ও গান্ধীজীর চিন্তায় ও কর্মে । এর 

সকলেই ইংরেজ-প্রবতিত শিক্ষাধারাকে 
ভারতীয় এখ্বর্ষে মণ্ডিত করার প্রয়াস পেলেন। 

এই জাতীয় শিক্ষাবিস্তার-ক্ষেত্রে স্বামীজীই 
প্রথম নায়ক এ-কথ1 কোন ইতিহাস-সচেতন 

মানুষই অস্বীকার করতে পারবেন ন|। 

স্বামীজীর শিক্ষ1-চিত্তার বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, 
তিনি তার কর্মবহুল ও ্বল্পস্থায়ী জীবনে 

পাশ্চাত্য শিক্ষাশান্ত্রী পেস্তালৎসি বা! মন্তেসরির 

মতো! কোন বিগ্ভালয় প্রতিষ্টা ক'রে তার 

চিন্তার সত্যতা-নির্ণয়ে প্রয়াস পাননি । কারণ 

তিনি তার শিক্ষা-চস্তাকে সুপ্রাচীন ভারতীয় 

পরীক্ষা! ও নিরীক্ষার ওপর প্রতিঠিত করেছিলেন। 
তিনি প্রাচীন ইতিহাস-পাঠে প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষাধারার বিজ্ঞান-সম্মত রূপ সম্পর্কে 
সন্দিহান ছিলেন না। এই কারণেই স্বামীজী 
পাশ্চাত্য শিক্ষাধারাকে অস্বীকার না করে 

তাকেই ভারতীয়তায় সন্ত্রীবিতি করতে 
চেয়েছেন। এছাড়া তিনি প্লেটো, রুশো ব| 

অন্যান্ত শিক্ষাশাস্ত্রীদের মতে! শিক্ষ1-সংক্রান্ত 

কোন বিশেষ পুস্তক রচনা করেননি। তার 

শিক্ষাতত্বের ভিত্তি বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্র, 

প্রবন্ধাবলী ও প্রদত্ত ব্তৃতাবলী। 

্বামীজী বুঝেছিলেন যে, কেবলমাত্র প্রচলিত 
পশ্চিমী শিক্ষাধারায় ধর্মকেন্ত্রিক ভারতীয় 

সমাজ তথা বিশ্বের মঙ্গল নিহিত নেই। 

বর্তমানে আত্মিক ও বৈষয়িক মুল্যের সমস্বয়- 
সাধন একান্ত প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্ন-সাধনেই 
তিশি তার শিক্ষাদর্শের মূল্ুত্রগুলি রচন| 
করেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষার অর্থ _ 

মাহুষের অন্তশিহিত পূর্ণতার বিকাশ। শিক্ষার 
এই আত্মিক ব্যাখ্যা প্লেটে থেকে আজ পর্যস্ত 

সকল ভাববাদী দার্শনিকই নানাভাবে স্বীকার 

করেছেন। পূর্ণতার বিকাশ কথাটি বিমুর্ভক 
এবং সে-কারণেই বাস্তববাদী মানুষের কাছে 

অস্পষ্ট। এই কথাটির মূর্ত তাৎপর্য হচ্ছে 
মানুষের ব্যক্তিত্বের_ মনুষ্যত্বের বিকাশ। প্রকৃত 

শিক্ষা মানুষের সামগ্রিক রূপের পূর্ণ প্রকাশের 
সহায়। শিক্ষা কেবলমাত্র কতকগুলি 

তথ্যের সংগ্রহমাত্র নয়। প্রকৃত শিক্ষায় 

চরিত্র গঠিত হয় এবং চরিত্রগঠনই মনুয্যত্ব 



৩৬৮ 

অজনের পথ সুগম করে। অধ্যাত্ববাদীদের 

দৃষ্টিতে পূর্ণতার প্রকাশেই মনুষ্যত্ব । 
পরবর্তীকালে এই চিস্তারই প্রতিধ্বনি পাই 

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে | রবীন্দ্রনাথের মতে 

শিক্ষার উদ্দেশ্য দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মান্য 
গড়া । এই সম্পূর্ণ মানহ্ধষের সাধনায় সিদ্ধি- 
লাভের জন্য প্রয়োজন “অভীঃ” মন্ত্রের সাধন। 

স্বামীজী এই মন্ত্রের ওপরই জোর দিয়েছেন। 
কারণ এ মন্ত্রের সাধন ছাড় প্রকৃত মনুষ্যত্বের 

বিকাশ সম্ভব নয়। এই শিক্ষার যূল কথা 

দৃঢ়-ইচ্ছাশক্রিসন্পন্ন নির্ভীক ও পরিপূর্ণ মান্য 
গড়ে তোল1) মাম্ষকে তথ্যবাহী শকটে 

পরিণত কর! নয়। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বাধীন 

চিন্তার উন্মেষ, মনের বিকাশ, আত্মবিশ্বাস-শক্তি, 

স্বাবলম্বন ও জীবন-সমস্যার সমাধান । 

স্বামীজীর এই সুস্পষ্ট শিক্ষানীতির অনেক 

পরে প্রখ্যাত দ্বার্শনিক বাট্রাঁণ্ড রাসেল শিক্ষার 

উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্রূপ-ভাবে চিত্ত করেছেন। 
তিনি 400. 715০801০১ পুস্তকে শিক্ষার লক্ষ্য' 

অধ্যায়ে বলেছেন £ শিক্ষার ফলে যদি উদ্যম, 

সাহস, অনভূতি ও বুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত 

হয়, তবে এমন সমাজ গড়িয়! উঠিবে, যে-সমাজ 

মানব-গোষ্ঠীতে কোন কালে ছিল ন1।' 

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার নিয়তর লক্ষ্য 

হবে-_ ব্যাবহারিক জ্ুযোগ-লাভ বা! অন্ন-সমস্তার 

সমাধান এবং উচ্চতর লক্ষ্য হবে-মানব- 

জীবনের পূর্ণতা-সাধন। স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তাও 
জীবনের নিমনতর লক্ষ্য-সম্পর্কে সচেতন বলেই 

জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত নাগরিক স্থ্টি করবার 

জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বিশেষভাবে গ্রহণ 

করেছে। “দেশের লোকগুলিকে আগে 

অন্নসংস্থান করিবার উপায় শিখাইয়। দাও, 

তারপর ভাগবত পাঠ করিয়া শোনাও।' 

বলেছেন বিবেকানন্দ । তার শিক্ষা-চিস্তার 

উদ্বোধন : [৬৫তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

মূল কথা ভাগবতের সঙ্গে অন্নে, আত্মার 
সঙ্গে দেহের, .সংসারের সঙ্গে আধ্যাত্িকতার 

যোগসাধন | শিক্ষাক্ষেত্রে তাই স্বামীজী 
ডিউই সাহেবের অনেক পূর্বেই প্রয়োগবাদ 
(95800881800 ) স্বীকার গ্রহণ করেছেন । 

স্বামীজীর শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবে বূপায়িত 

করতে হ'লে কোন বাঁধা নিয়মের মধ্যে 

আবদ্ধ থাকলে চলবে না। কারণ বাধ! 

নিয়মে উৎপাদন সম্ভব হলেও স্যট্টি সম্ভব নয়। 

এ-কারণেই কোন স্থজনশীল শিক্ষানীতিরই 
প্রয়োগ বাধা ছকে সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে 

স্বামীজী বলেন, “বিভিন্ন-চরিত্র নরনারীর শ্রেণী 

সৃষ্টি নিয়মের স্বাভাবিক বিভিন্নতা-মাত্র । এই 

কারণেই এক প্রকার আদর্শের দ্বারা সকলের 

বিচার করাঃ বা সকলের সম্মুখে একপ্রকার 

আদর্শ স্বাপন করা কোন মতেই উচিত নয়।' 

এই উক্তিতে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি 
অন্যতম সুত্র ব্যক্তির বিভিন্নতা'র (109151009| 

0100:9006 ) চমৎকার স্বীকৃতি পাই । 

রুশো বা ফ্রয়েবল-এর মতে শিক্ষা 4০%1]0- 

€87:050808” ১ চারাগাছ (ছাত্র) আপনা 

হতেই প্রকৃতির নিয়মে বেড়ে উঠবে ! মালীর 

(শিক্ষকের ) কাজ কেবল বর্ধনে সহায়তা 
করা । ম্বামীজীও শিশুকে চারাগাছের সঙ্গে 

তুলনা করেছেন। ম্বামীজীর শিক্ষা-চিস্তায় 
জ্ঞান অন্তরেই নিহিত; প্রয়োজন কেবলমাত্র 

বিকাশের । প্লেটাও তার রিপার্িকে 

বলেছেন যে, অস্তরেই জ্ঞান বিছ্ামান ) দৃষ্টিকে 
অস্তর্খী করাতেই শিক্ষালাভ সম্ভব। 
স্বামীজীও প্লেটোর মতো বলেছেন যে, 
শিক্ষকের কাজ হুবে-_কেবলমাত্র সাহায্য ও 

চালন1 কর!, বাহির থেকে কিছু চাপানে। নয়। 

আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান এ মতের 

সমর্থন জানায়। 



শ্রাবণ, ১৩৭০ ] 

শারীরিক, মানসিক, আত্মিক সকল প্রকার 

শিক্ষার স্থান হ্বামীজীর শিক্ষাধারায় আছে। 

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাই এই সামগ্রিক 

শিক্ষাদর্শের অঙ্গ। তাই মানুষকে কোন 

একটি বিশেষ দিকে উন্নত হলেই চলবে ন1। 
তাকে সর্বদিকে সমভাবে উন্নত করাই প্রকৃত 

শিক্ষার উদ্দেশ্য । আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্রিগণ 

এ-বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে একমত। এই 
শিক্ষার্শে চিত্তসংযম, একাগ্রতা! ও ব্রক্ষচর্য- 

লাভের বিশেষ স্থান আছে। ম্বামীজীর 

মতে “প্রেম, জত্যান্রাগ ও মহাবীর্ষের 

সহায়তায় সকল মহৎ কর্ম সম্পন্ন হয়।' এই 
গুণগুলির মূলভিত্তি ব্রহ্ষচর্য। তাই এই শিক্ষা- 
দর্শে ব্রহ্গচর্য অপরিহার্য, এই চিন্তাধারা! যদিও 

প্রাচীন শিক্ষাধারা থেকেই তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন, তবুও এতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকতা 
ূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা- 
শাস্ত্িগণও এই ব্রক্ষচর্যের কথাই একটু 
অন্তভাবে উত্থাপন করেছেন। এদের মতে 

84019808206-এবু ( যৌবন-আগমন ) কাম- 
কৌতুহল ও বাসনাকে 90111708600 
(মহৎলক্ষ্যে উন্নীত) করবার উপদেশ 

দেওয়া হয়। অবশ্য ম্বামীজী ব্রহ্গচর্যকে গভীর 

ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে 

রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য । তিনিও 

বলেছেন, “বাধের তপস্তার বাধ! হচ্ছে রিপুর 

বাধা'*****প্রবৃত্বি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তে 

সাম্য থাকে না, সুতরাং বিকৃত হয়ে 

যায়।******এইজন্য ব্রন্ষচর্যের সংযম দ্বার] 

বোধশক্জিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া 
আবশ্যক ।' আধুনিক কালে এ্রীঅরবিন্দ ও 

গান্ধীজী ব্রহ্মচর্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ 

করেছেন। 

স্বামীজী জাতীয় শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলেছেন 

্বাীজীর শিক্ষারদর্শ ৩৬৯ 

যে, শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ভাব বজায় রাখ! 

প্রয়োজন । এদেশের শিক্ষাধার ভারতের 

আধ্যাত্িক আদর্শ .থেকে বিচ্ছিন্ন রা স্বতন্ত্র 

হওয়া উচিত নয়। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন 

যে, ধর্ম-বিবজিত শিক্ষা মানুষকে দূর্বল, 

নীতিজ্ঞানহান ও আত্মবিশ্বাসহীন করে। 

তিমি বৈজ্ঞানিক ও যাস্ত্িক সভ্যতাকে 

ধর্মকেন্ত্রিক সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির পরিপূরক 
ব্ূপে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন ! 

কিন্ত এই আদর্শ__বিজ্ঞান ও যষ্ত্রের প্রয়োজনে 
জীবন ও ধর্মকে বিসর্জন দিতে প্রস্তৃত নয়। 

তিনি বলেন, “যে ভাবধারা পশুকে মানুষে 

এবং যাহ্ৃষকে দেবতায় পরিণত করে, তাহাই 
ধর্ম ।” এই ধর্মকে জীবনে সার্থক ক'রে সম্পূর্ণ 
মনুষ্যত্ব অর্জন করার জন্য প্রয়োজন কুসংস্কার 
থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বেদাস্তের উচ্চ 

ভাবগুলির সাহায্যে নির্ভীকতা-শিক্ষা । এই 
ভয়হীনতার শিক্ষা ছাড়া মানুষ যহাশক্তিমান্ 

হয়েও এ-কথা! বলতে পারবে না যে, আমি 

অন্তরে যাকে সত্য ব'লে উপলব্ধি করেছিঃ 

তার জন্য জীবনপণ ক'রব। 

কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ধর্মের এই 
ভয়হীন ও মুক্ত রূপ প্রত্যক্ষ করতে ন! পেরে 
ভয়হীনতার শিক্ষার জন্য রাসেল সাহেৰ 

শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মকে বর্জন করতে চেয়েছেন । 

কারণ তিনি তার দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গৌড়! 

খুষ্টধর্মের সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত 

ছিলেন। যুক্তিভিত্তিক বেদাস্তধর্ষের সঙ্গে 

পরিচিত ছিলেন বলেই স্বামীজী বেদাস্তকেই 
'অভীঃ-মন্ত্র-সাধনের মুলভিত্তি করতে 

চেয়েছেন। 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বঙ্গচর্য, 
্রঙ্ষজ্ঞান, সর্বজীবে দয়, সর্বভূতে আত্মোপলদ্ধি 
একদিন এই ভারতে কেবল কর্তব্য কথা-- 



৩৭৪ 

কেৰল মতবাদ-দ্ূপে ছিল না, প্রত্যেকের 
জীবনের মধ্যে একে সত্য ক'রে তোলবার 

জন্ভ অন্বশাসন ছিল।. সেই অহ্শাসনকে 
বর্দি আমর] বিস্বৃত না হই, আমাদের শিক্ষা- 

দীক্ষাকে সেই অন্থশাসনের যদ্দি অন্ছগত করি, 
তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে 

আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে". এই 
ভাৰে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মের স্বীকৃতি পাই 

রবীন্্রনাথের শিক্ষাচিন্তায়। তবে ধর্মকে 

পঠন-পাঠনের বিষয়ন্ূপে তিনি স্বীকার 

করেননি । সমাজ ও বিগ্ভালয়ের পরিবেশ 

থেকে এবং শিক্ষকের জীবন থেকেই ছাত্র 

ধর্ম শিক্ষ/ করবে, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, 

'বাধ1 বচন মুখস্থ করা বা বাধা আচার অভ্যাস 

করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নয়। তিনি ছাত্র- 

জীবনে প্রার্থনা ও কয়েকটি ত্রতের মধ্য দিয়ে 

ছাত্রগণের মধ্যে প্রকৃত ধর্মবোধ জাগ্রত 

করতে চেয়েছেন। 

বৈজ্ঞানিক সভ্যতার জন্মস্বান পাশ্চাত্যেও 

কোন কোন শিক্ষাশস্ত্রীর মতে 6118107 

[10086 (0100 6109 ৪] 10818 01 /% 
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প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি; ধর্মব্যতিরেকে কোন 

শিক্ষাই শিক্ষা! নয়। 

এখন অত্যাধুনিক প্রগতিবাদিগণ এই ধর্ম- 
ভিত্তিক শিক্ষাতত্বে প্রতিক্রিয়ার সন্ধান পেয়ে 

প্রশ্ন করতে পারেন, স্বামীজী কি কেবলই ব্যক্তির 

বিকাশ চেয়েছেন? এর উত্তরে বলা যেতে 

পারে যে, তিনি ব্যক্তির বিকাশই চেয়েছেন, 

তবে তার ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিমূর্ত 
ব্যক্তি নয়? শ্বামীজীর জীবন-দর্শনের মূল কথা 
'আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮-_এখানে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

ব্যক্তির বিকাশ বা মুক্তির সঙ্গে সমাজসেবার 
আদর্শের কোন বিরোধ নেই। সামাজিক 

আদান-প্রদানের মাধ্যমেই ব্যক্তির বিকাশ 
ঘটবে। এই চিন্তাধারার পটভূমিতেই স্বামীজীর 
প্রচারিত শিক্ষাবিজ্ঞানের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম 

করতে হবে। _ 

বর্তমান কালের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাশাস্্ী 
1172, থা) লিখেছেন) 41001100816 
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909060016” অর্থাৎ সকলের স্বার্থে, সকলের 

কর্ষে ও সামাজিক পরিবেশেই ব্যক্তির 
বিকাশ সম্ভব। এই ব্যক্তিত্বের অর্থ কোন 

মতেই উৎকেন্ত্রিকত নয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি 
অর্থে সামাজিক ও মুক্ত ব্যক্তিই বোঝায়। 
স্বামীজীর ব্যক্তি সামাজিক হয়েও আরও গভীর 

তাৎপর্যপূর্ণ । 

স্বামীজীই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে জনশিক্ষা- 

প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কারণ 

তিনি বিশ্বাস করতেন-_জাতিতে জাতিতে) 

ব্যক্তিতে ব্যক্িতে আত্মিক ও অর্থনৈতিক 

বৈষষ্যের মূল কারণ অশিক্ষাঁ এবং ভারতীয় 

সমাজের কুসংস্কার-মুক্তি জনশিক্ষা ছাড়া 

অসম্ভব। সেই কারণেই তিমি অর্ধশিক্ষিত ও 

অশিক্ষিত ভারতবাসীর জন্য প্রকৃত জনশিক্ষার 

পরিকল্পন। রচন। করেছেন । 

স্্ীশিক্ষা-প্রসঙ্গে ম্বামীজী বলেছেন, “এই 

দেশে পুরুষ ও মেয়েতে এতট! তফাৎ কেন 

করিয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। বেদাস্ত-শান্তে 
তো! বলে, একই চিৎসত্বা সর্বভূতে বিরাজ 
করেন। তিনি মন্গর ভাষায়, বলেছেন, 'যত্র 

না্যস্ত পুজ্যস্তে রমত্তে তত্র দেবতাঃ। 

ব্যাবহারিক জীবনে স্ত্রীজাতির জীবনের আদর্শ 
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পুরুষের জীবনের থেকে তিশ্ন হলেও পরম- 

পুরুষার্থের দিক থেকে উভয়েরই লক্ষ্য এক। 
তাই ব্যাবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু 
পার্থক্য স্বীকার করলেও আস্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 

তিনি স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে পুরুষের শিক্ষার কোন 
পার্থক্য স্বীকার করেননি । সেই কারণে 

স্বামীজীর বাণী- ও শিক্ষা-বিশ্লেষণে প্রতিভাত 

হয় যে, পরমার্থের ক্ষেত্রে নারীজাতির আদর্শ 

গার্গা, মৈত্রেয়ী ? আর সংসারের ক্ষেত্রে আদর্শ 

সীতা, সাবিত্রী, দমযুস্তী। 

রবীন্দ্রনাথেও এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি পাই, 
যখন তিনি লেখেন, “বিদ্ধ যদ্দি মন্থয্যত্ব-লাভের 

উপায় হয় এবং বিগ্ভালাভে যদি মানব-মান্ধেরই 

সহজাত অধিকার থাকে, তবে নারীকে কোন্ 

নীতির দোহাই দিয়! সে-অধিকার হইতে বঞ্চিত 

করা যাইতে পারে, বুঝিতে পারি ন1।, 
রবীন্দ্রনাথ মেয়ে ও পুরুষের শরীর ও মনের 

প্রকৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করেই মাহৃষ হবার 

অন্য “বিতুদ্ধ' শিক্ষা ও ব্যাবহারিক শিক্ষার 

কথা বলেছেন। ম্বামীজী বিশুদ্ধ শিক্ষা- 

ক্ষেত্রে যেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার 

করেছেন, এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের 
শিক্ষার পার্থক্য স্বীকার করেছেন। এই পার্থক্য 

ও এক্য আধুনিক শিক্ষাবিগ্তান ও সাধারণ 

বৃদ্ধির দ্বারা সমথিত। 

স্বামীজীর শিক্ষারদ্শ ৩৭১ 

আধ্যাত্সিকতা-বজিত বর্তমান শিক্ষাধারা 

ভোগবাদে অহ্থরাগী নাগরিক তৈরী করে, প্রকৃত 
মানুষ স্থতটি করে না । এই শিক্ষাধারায় আত্মিক 

মূল্যের ওপর প্রতিষ্িত সত্য শিব ও সুশবের 

সাধনার কোন স্থান নেই। তাই এ-শিক্ষা শ্রদ্ধা- 
ও আত্মবিশ্বাস-বিবঞ্জিত। এই শিক্ষার বিষময় 
ফলের কথা চিন্তা করেই বর্তমান ভারত তথ! 

বিশ্বের মানবগোষঠীর ভবিষ্যতের জন্যই স্বামীজীর 
শিক্ষা।-চিন্তার তাৎপর্য হাদয়ঙগম ক'রে প্রচলিত 

শিক্ষাধারার ব্যাপক পরিবর্তন আগ প্রয়োজন। 

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা- 
দর্শনের মূলন্ুত্রগুলি স্বামীজীর চিন্তায় বর্তমান 

থাকা সত্তেও আমরা তার আদর্শকে বাস্তবে 

বূপায়িত ক'রে কল্যাণে ব্রতী নই। অধিকস্ত 

তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও যাস্ত্িক শিক্ষার নামে 

ধর্ম- ও নীতিজ্ঞানহীন শিক্ষা-পরিকল্পনাকে গ্রহণ 

ক'রে আমরা নিতান্তই অদূরদশিতা. ও 
অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় দ্রিচ্ছি। ফলে 

সমাজের সর্বত্র স্বার্থের দ্বন্ব, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, 

জাতিতে জাতিতে, বোধের ধোগের নিতান্তই 
অভাব । এই সঙ্কট-মুহূর্তে রামকৃষ্ণ মিশন যদি 

প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ-বিশ্ববি্ভালয়ের মাধ্যমে 

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শকে ্ধপদান করতে সক্ষম হন; 
ত৷ হ'লে আগামী দিনের মানুষ এই প্রতিষ্ঠানের 

নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকবে । 



জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস 

(১) 

সম্ভবতঃ ইংরেজ কৰি শেকৃসপিয়র 

বলেছেন £ মানুষ বড় হয় তিন উপায়ে। কেউ 
জন্মস্থত্রেই বড়, কেউ স্বপ্রতিষ্ঠ,ই আবার কেউ 

কেউ আছেন যাদের ঠেলে তুলে ধরা হয়। 
শেষোক্ত ব্যক্তির সংখ্য! সমাজে পূর্ব ছুই শ্রেণীর 
চেয়ে অনেক বেশি । কারণ সাময়িক 

প্রয়োজনের তাগিদে তাঁদের প্রতিষ্ঠা) আর 

ঠিক মেই কারণেই তাদের “মহত্বে'র স্থায়িতও 
্বক্পনকাল। অপরদিকে আজন্ম মহত্বে ভূষিত 

এমন জনের অস্তিত্ব অসভ্ভব না হলেও মানব- 

সমাজের পক্ষে মঙ্গলময় বলে মনে হয়ন]। 

তাতে মাহষকে বড় হবার প্রেরণা না যুগিয়ে 

তাকে ক্ষুদ্রত্বের দিকে নিয়ে যায়, নানারকম 

অলৌকিক তত্বে বিশ্বাস-প্রবণ ক'রে মানুষের 
স্বাভাবিক বিচার-শক্তিকে নই করে, পরিণামে 

সমাজে জড়ত্ব এনে দেয়। আমাদের মহা- 

কাব্যেও তো৷ দেখি দেবগণ, খষিগণ ভূল 

করছেন, ভাদের পদস্বলন হচ্ছে) আবার তার] 

প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দোষমুক্ত হচ্ছেন _দেবত্ব, 

খষিত্ব ফিরে পাচ্ছেন । তাদের গওণাবলী 

আমাদের আদর্শ অন্থকরণীয়। নানা ভুল- 

আস্তির পথে বিশ্রান্ত। মোহাবি্ ন1! হয়ে 

সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে যিনি আত্মস্থ হ'তে 

পেরেছেন এবং কোথায় ভূল কিভাবে অতিক্রম 

করেছেন; ত1 দেখিয়ে সাধারণের সঙ্গে নিজের 

ছুর্লভ্ঘ্য ব্যবধান রচন] করেননি, তিনিই তো 

আদর্শ_বত বিশেষণেই তাঁকে তৃবিত করি ন 
কেন? রাজধি, দেবধি, মহধি-_কোনটি-ই বোধ 
হয় একাস্তরূপে সে-মাহৃষের ম্বরপ-প্রকাশে 

সমর্থ নয়। নিজের অসাধারণত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
সচেতন থেকেও কৃত্রিম আবরণের দ্বার! তাকে 

রক্ষা করবার নামে ফাশ্ৃষ তৈরী করেন নাঁ_ 

তিনিই প্রকৃত স্বপ্রতিষ্ঠ _মহাত্বা। 

বিবেকানন্দের নাম-স্মরণের সঙ্গে অপরাপর 

মহৎ ব্যক্তিদের নাম-স্মরণের ৰা! গুণকীর্তনের 

পার্থক্য কোথায়, তা নির্দেশে করা মোটেই 

কঠিন নয়। বয়সে একটু বড় হলেও কর্মে তারই 
উত্তর-সাধক+ এবং তারই সমকালীন, বিশ্ববরেণ। 

কৰি রবীন্দ্রনাথের উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধারযোগ্য £ 

“বস্ততঃ মাহাক্স্যের সঙ্গে ক্ষমত1 বা প্রতিভার 

প্রভেদ আছে। মহাত্রারা আমাদের কাছে 

এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান, যাহাতে 
তাহাদিগকে ভক্তিভরে ম্মরণ করিলে জীবন 

মহত্তের পথে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষমতাশালীকে 

স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমত। প্রাপ্ত হইতে 
পারি, তাহ] নহে । ভক্কিভাবে শেকুসপিয়রের 

প্মরণমাত্র আমাদিগকে শেকৃসপিয়রের গুণের 

অধিকারী করে না, কিন্ত যথার্থভাবে কোন 

সাধুকে অথবা বীরকে প্মরণ করিলে আমাদের 
পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎ পরিমাণেও সরদ 

হইয়া আসে। 

তৰে গুণী সম্পর্কে আমাদের কী কর্তব্য? 

গুণীকে তাহার গুণের দ্বার! স্মরণ করাই 

১ উভয়েরই সমকালীন এবং বয়সে প্রবীণ ম্বনামখাত 
বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় ভার :00780806: 90600065 

( চরিত্র-চিত্রণ ) পুস্তকে রামমোহন, কেশবচন্ত্র, বিবেকানদ 

ও রবীন্দ্রনাথের প্রতীচ্য দেশের কার্যাবলী আলোচনা-প্রসঙ্জে 
রবীন্ত্রন।থকে 0 101351100965৬8101 ৬11880051 
বলে অভিহিত করেছেন। প্রীজওহরলাল নেহরুও তার 
বিখাত “019০0৮৩য ০৫ 11019, পুস্তকে বিষেকানদকে 

যুগ্চেতনার অগ্রগামী বলেই উল্লেখ করেছেম। 
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আমাদের স্বাভাবিক কর্তব্য । শ্রদ্ধার সহিত 

তানসেনের গানের চর্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ 

গায়কগণ তানসেনকে যথার্থভাবে ম্মরণ করে। 

ধপদ শুনিলে যাহার গায়ে জর আসে, সেও 

তানসেনের প্রতিম। গড়িবার জন্ত টাদ। দিয়া 

হিক পারত্রিক কোন ফললাভ করে _-এ-কথা 

মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে 

ওস্তাদ হইতে হইবে, এমন কোন অবশ্য-বাধ্যত। 

নাই। কিন্ত সাধৃতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে 
আদর্শ। সাধৃদিগের এবং মহৎ কর্মে প্রাণ 
বিসর্জন-পর বীরদিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে 

মঙ্গলকর | কিন্তু দল বাঁধিয়া ধণশোধ করাকে 

সেই স্মতি-পালন কহে না; স্মরণ-ব্যাপার 

প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্তব্য |" 

এ তে। গেল স্মরণ-বিষয়ে ব্যষ্টি-মঙ্গল চিন্তা । 

স্মরণে আরও একটা দিক আছে _-তা! গুণকীর্ভন 

বা কার্ধাবলীর পর্যালোচনা | যে-সকল কাজের 

দ্বারা তিনি নিজেকে মহান করেছেন এবং যে 

চিন্তারাশি জাতিকে তার কাছে খণী করেছে, 
তার কীর্ডন সমাজ-কল্যাণের পরিপোষক। 
এর দ্বারা বর্তমান লোক উদ্ধার পায়, ভবিষ্যৎ 

লোকও পথের আলো পায়। 

মোক্ষলক্ষ্য ভারততৃমি, মুক্তিকামী ভারত- 

বাদী। কিন্ত মাঝে মাঝে এ ভারততৃমিতে 

এমন মান্বষের আবির্ভাব ঘটেছে, ধার! আত্ম- 

মুক্তি তুচ্ছজ্ঞান ক'রে সমষ্টিমুক্তির পথই 

খুঁঞ্জেছেন এবং প্রচার করেছেন। সংখ্যায় এ রা 

নেহাৎ-ই নগণ্য এবং ছুই জনের আবির্ভাব- 

কালের ব্যবধানও স্বল্প নয়। পরম বিস্ময়ের 

বিষয় ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ খুঃ এই বারে! 

বছরের বাবধানে ভারতে চারজন মহামানবের 

শুভাগমন হয়েছে এবং প্রত্যেকেই আপন 

২ যারোয়ারি মঙ্গল-_মবীন্র-রতমাবলী, চতুর্থ খও 

জনগণের উদ্বোধনে হ্বায়ী বিবেকানন্দ ৩৭৩ 

আপন পথে পদচারণ ক'রে স্বদেশ-হিতৈষণার 

তথ! মানবমুক্তির নিদর্শন রেখে গেছেন । ১৮৬১ 
থৃঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬৩ খৃঃ বিবেকানন্দ, 
১৮৬৯ খৃঃ মোহনদাস গান্ধী, এবং ১৮৭২ খুঃ 

ভীঅরবিদ্দ | বিবেকানন্দ ব্যতিরেকে বাকী 

ক-জনই ভারতবর্ষের জলবাষুতে দীর্ঘায়ু এবং 

যেমন স্বল্পকালের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেছেন, 

তেযমি পরপর অমরধামেও যাত্রা করেছেন-_ 

রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খৃঃ, গান্ধীজী ১৯৪৮ খুঃ এবং 

প্রীঅরবিদ্দ ১৯৫০ খুঃ। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, তবুও 
বিবেকানন্দের স্বাতস্ত্্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 
505০19219 71809" বিবেকানন্দের অভিযানের 

পর প্রতীচ্য দেশবাসীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ 

কর] এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রতীচ্যের স্বীকৃতি 

লাভ করা বোধহয় সহজসাধ্য হয়েছিল। 

অরবিন্দ সম্ভবতঃ বিবেকানন্দের প্রাচীন ভারতীয় 

গৌরব-কীর্তন আর বর্তমান ভারতের দুর্দশী- 
বর্ণন দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। আর গান্ধীজী 

নিপীড়িত অবহেলিত পদদলিত জনগণের ক্রন্দন 

শোনবার কান ও দুর্শ1! দেখবার চোখ 

পেয়েছেন বিবেকানঙ্গের অনেক পরে। 

জাতিকে আত্মস্থ করার কাজে আত্মনিয়োগ 
বিবেকানন্দ করেছিলেন; আর সেই ভাব 
অবলম্বন ক'রে এব স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পদচারণ 

করেছেন, তা সেইভাৰ প্রত্যক্ষভাবে 

বিবেকানন্দের কাছ থেকেই গ্রহণ করুন বা 

অন্তভাবে লাভ করুন। কাজের দিক থেকে 

বিবেকানন্দ ভাদের অগ্রবর্তী এবং এই হিসেবে 
এর! উত্তর-সাধক। 

্ঁ ০ রত 

আজ দেশে জাতীয় আপৎকালীন অবস্থা 

বলবৎ। মাঝে মাঝে দেশদ্রোহীদের নজরবন্দী 
হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। বিস্ত বর্তমান 

পাশ্চাত্য-শিক্ষাদর্পা “ভদ্রলোক"-মাত্রেই যে] 
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দেশদ্রোহী-তার কি? এরাও স্বদেশের 

বিরুদ্ধে, স্বজাতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার তুলছে, 
হয় শিক্ষাণে, নয় বাঞ্িত পৰিবর্তনের মন্থর- 

নীতিতে অধৈর্য হয়ে। তবুও আজ এমন 
একদল শিক্ষিত আছেন, ধীর! প্রত্যক্ষভাবে 

এবং সক্রিয়ভাবে কোন গঠনমূলক কাজে 

নিযুক্ত না! থেকেও স্বদেশ-চিন্তা করবেন এবং 

স্বদেশ ও স্বজাতির চিন্তা তাদের কখন কখন 

উদ্ধ্যস্ত ক'বে তোলে, কখন নিজের অক্ষমতার 

চিন্তায় ক্ষুব হয়ে উঠেন তারা । এ শুভ লক্ষণ 

সন্দেহ নেই? দুর্ভাগ্যের বিষয় এই লক্ষণাক্রান্ত 

ব্যক্তির সংখ্য। একাস্তই অল্প । 
অধিকাংশ শিক্ষাভিমানী লোক হীন- 

্বার্থ-চিন্তায় নিবিষ্ট এবং স্বচ্ছ-বিচারশক্তিহীন 

ও মঙ্গল-অমঙ্গল-বোপ-নিবূপেক্ষ । এ হ'ল 

দীর্ঘদিনের পরবশ্যতার গুণ | 'বলবানের দিকে 

সকলে যায়ঃ গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছট] 
নিজের গাত্রে কোনপ্রকারে একটু লাগে-_ 

দুর্বল-মাজ্রেরই এই ইচ্ছ1।”২ বিদেশী শাসকের " 

শ্র্-গৌরব পরাধীন মাহষকে এতদুর 
যোহাবিঞ্ করে যে, সে তার যুগ-যুগাস্তরের 

ধতিহ-গৌরব বিশ্বৃত হয় এবং ক্ষণকালের 

দুর্বলতায় চিরকালের এঁতিহ বিসর্জন দিয়ে 

বিদেশী রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গী, আচার- 

ব্যবহার এক কথায় জীবন-বেদ অহ্থসবূণে মন্ত 

হয়। উদ্দেশ্য বিদেশী প্রভুর অন্কম্প। ও 

কপালাভ। কপাল।ভ কারও কারও ভাগ্যে 

ঘটে বটে, কিন্ত সকলের ভাগ্যে জোটে ন1। 

জোট] সম্ভবও নয়? বিজিত রাজ্যের সকলকে 

কৃপ1-ভিক্ষা দেওয়ার যহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পর- 

বাজ্য-জয়ে অগ্রসর হয়নি বিদেশী। এ তার 

আপন স্বার্থ-পরিপন্থী। তাই বিদেশী-শাসিত 

সমাজ দাস-সমাজে পরিণত হয়। তারই মধ্যে 
৩ বর্তমান ভারত--বিবেকানন্ব 

উদ্বোধন [ ৬৪তথ বর্ধ--৭ম সংখ্য। 

দু-চারজন হম্বদ্দেশপ্রেমষিকের আবির্ভাব হয়, 

বিদেশীর শক্তি-মাহাত্ব্যে তারা মনে করেন, 

শাসক-সমাজের অন্বর্তী সাজ গঠন করলেই 
এদেশের সর্বোন্নতি | কিছু বিচার করেন না, 
শাসক-সম্প্রদায়ও তাই-ই চায়। শাসক ও 
শাসিতের স্বার্থ কোন কালে কোন দেশে 

এক নয়, বিশেষ-শাসক যখন বিদেশী । এ 

বিচার আমর! করিনি তখন, তার ফল ভোগ 

এখনও করছি । 

কোন্ প্রান্কতিক নিয়মে সমাজে কখন 

কখন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাব হয়, তা 

আজও জান! যায়নি । তবে মাছুষের 

অভিজ্ঞত1 এই-_নিগীড়িত জনগণের মাঝে সেই 

পুরুষের আবির্ভাব হয়। যত শীঘ্ব মানুষ 
তাঁকে চিনে নিতে পারে, সেই সমাজের কল্যাণ 

তত ত্বরাধিত হয়। সেই অনন্ত-প্রতিভার 

সম্মুখে কর্তব্য কী, অকর্তব্য কী, ধর! পড়ে 

এবং মৌলিক ভাষায় তার প্রকাশ হয়। 

ইংরেজী উনবিংশ শতকের শেষ-দশকে 
স্বামী বিবেকানন্দ একাধিকবার ইওরোপ- 
আমেরিকা ভ্রমণ করেন এবং সেই ধারণ। থেকে 

ঘোষণ। করেন যে, তার পাশ্চাত্য সমাজের 

কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাতে ইহাই 
ধারণ] হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত- 
সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য 

ষে, পাশ্চাত্য-অহ্থকরণে গঠিত সম্প্রায়-মাক্ই 

এদেশে নিক্ষল হইবে ।,৪ 
আমাদের দেশে ভ্রান্ত এক বিচার-ধারা 

বন্ধমূল করবার চে] হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ ও 

বিবেকানশ্ শুধু যে কেবল ছুই ভিন্ন আন্দো- 
' লনের পুরোধা-তাই নয়, ছুই পরস্পর-বিরুদ্ধ 
ভাব-প্রবাহের শ্রঃা। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ্দেশ- 

চিন্তা বিশেষ অভিনিবেশ-সহুকারে পাঠ করলে 

৪..বর্তমান ভারত 



শ্রাবণ) ১৩৭০ ] 

দেখা যাবে যে, বিবেকানন্দের চিন্তার আশ্চর্য 

পরিপূরক-স্ব্ূপ এঁকমত্য। বিকারগ্রস্ত 
ব্যক্তিকে জাগাতে হ'লে তাকে প্রথমে ধাক্কা 

দিয়ে বড় রকমের একটা নাড়া দিতে হয়। 

আবার সেই ধাক্কায় যাতে পড়ে ন1 যায়, তাই 
তাকে ধবেও রাখতে হয়। বস্ততঃ যে নাড়া 

দেয়, আর যে ধরে রাখে--উভয়েরই শেষ লক্ষ্য 
এক। অনেক সময় উভয় কাজ একই ব্যক্তির 
দ্বারা শুরু হয়, সংসাধিত হয় একাধিকের 

চেষ্টায়। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সাধন। 

তদ্রপ। অধিকমাত্রায় প্রথমোক্ত কাজে নিরত 

বলেই বিবেকানন্দের ভাষার মধ্যে একট! তীর 
তিরস্কার পাওয়া! যায়। জাতিকে আঘাতের 

দ্বারা সপ্িৎ ফেরাবার চেষ্টাই তিনি বেশি 

করেছেন, তাই জাতিকে দৃঢ়পদে দাড় করানোর 
প্রাণপণ প্রয়াস সাধারণতঃ আমাদের চোখে 

পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেননি; 

করেছেন অন্থশোচন। আক্ষেপ, আর সহানুভূতির 

প্রচ্ছন্ন প্রলেপে জাতিকে আত্মস্থ হবার উপায় 

দ্রিয়েছেন। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 

বিচার বিবেকানন্দের সিদ্ধাস্তের অন্থকূলে 

দেখাবার চেষ্টার মধ্যে কাউকে বড়, কাউকে 

ছোট ভাবনা যেন চিত্বকে গ্রাম না করে। 

স্বভাবতই এই জাতীয় উদ্ধৃতি দীর্ঘ হবে, 

তার জন্ত এইটুকু ব'লে নিতে পারি-এই 
উদ্ধৃতি বর্তমান লেখকের কৃতিত্ব-দাবির স্বীকৃতি- 

আদায়ের জন্য নয়। বরং যদি মনে কর! হয়ঃ 

যে-চিস্তা লেখক যে-ভাষায় ব্যক্ত করতেন, তার 

চেয়ে সুললিত এবং অধিক প্রাঞ্জল ভাষায় তার 

প্রকাশের সুযোগ পাওয়া গেছে এবং তারই 
জন্ত এই উদ্ধৃতি, তবে লেখকের প্রতি সুবিচার 

কর! হবে। তা ছাড়া ছুই চিস্তা-নায়কের 

চিন্তারাশির মধ্যে বিস্ময়কর মিল পাশাপাশি 

দেখলে আমরাও সহজেই বুঝতে পারবো" 

জনগণের উদ্বোধনে হ্বামী বিবেকানগ ৩৭৫ 

পথ কী1 মঙ্গল-চিন্তার মন্ত্ররচন। ধারই হোক 
না] কেন, তাতে কিছু যায় আসে ন।; চিন্তায় 

কল্যাণ-কামন] থাকলেই হ'ল। 
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ যে আমাদের 

পথ হ'তে পারে ন1- এ-সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে তার ১৩০৯ 
সালের 'নববর্ষ'-চিন্তায় প্রকাশ করেছেন £ 

«., ধার কর। ফুলপাতায় গাছকে সাজাইলে 

তাহা আজ থাকে, কাল থাকে ন1'**। 

*"*বিদেশের বেশতৃষ! ভাবভঙ্গী আমাদের 
গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন শ্রীহীন হুইয়' 

পড়ে, বিদেশের শিক্ষা বীতিনীতি আমাদের 

মনে দেখিতে দেখিতে নিজীব ও নিক্ষল হয়-_ 
কারণ তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস 

নাই--তাহ। অসংলগ্ন, অসঙ্গত, তাহার শিকড় 

ছিন্ন, 

কাজেই পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার; 
পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করলেই পাশ্চাত্য 

জাতির মতো। বলবীর্যসম্পন্ন হওয়! যায়, এমন 

বাসন! মূর্খত। ছাড়া আর কিছুই নম্ব। প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেই মুলগত 

পার্থক্য বিদ্ধমান। এই ভিন্নতা বর্তমান যুগের 

স্ষ্টি নয়__মানব-সভ্যতার সুপ্রাচীন কালের 

আদি প্রান্ত থেকেই এর উদ্ভব এবং যুগ- 

যুগান্তরের অতিক্রমণে তা আরও দৃঢ়বদ্ধ-_ 

ঘনীভৃত। সেই সংস্কৃতি এবং সভ্যতাশ্রয়ী 
মাহুষগুলিও জন্ম-জন্মাস্তরের পুরুষাহুক্রমে একই 

সংস্কারের আবেষ্টশীতে স্ষ্ট ও লালিত-পালিত। 

বড় সহজে এই ব্যুহের বিনাশ হয় না। আর 
বিনাশের প্রয়াসই বা কেন! যদি বুঝি, যা 
আছে তা ত্যাগ করছি অধিক ভালো কিছু 

পাবার আশায়, তার একট। সার্থকতা আছে । 

রবীন্তর-রচনাবলী ৪র্ঘ খণ্ড। 



৩৭৬ 

ংশয়াতীত-ভাবে কি প্রমাণিত হয়েছে ষে,' 
প্রাচ্য আদর্শ অপেক্ষা পাশ্চাত্য আদর্শ বড়? 
চরম পরীক্ষা! তো! আজও সম্পূর্ণ হয়নি। তবে 
যেন মনে হয়ঃ পরীক্ষা দূরে নয়-জড় বিজ্ঞানের 
একান্ত চর্চায় মান্ষ আজ যে স্তরে এসে 
পৌছেছে! বিধাতা যেমন একজন মানুষকে 
সর্বগুণ ও সর্বকূপ দিয়ে গড়েন না, তেমনি য! 
কিছু ভালো-_যা কিছু উৎকৃষ্ট, তারই আধার- 
রূপে একটি সভ্যতা, একটি জাতি গড়ে উঠতে 
পারে না। দেশ-ভেদে, জাতি-ভেদে সভ্যতা- 

সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও গণ আশ্রয় ক'রে বড় 

হয়, তার বড় হওয়ারও কাল-সীম! আছে। 
যেহেতু সর্বগুণের প্রকাশ কোন সভ্যতাতেই 
সম্ভব নয়। তাই যে-অবস্থায় কধিত গণ 
আর অকর্ষিত গুণের মধ্যে বিষম টান1- 
পোড়েনের স্ুত্রপাত, সেখানে সেই সভ্যতার 
গতি রুদ্ধ হয়ে ধ্বংসের অপেক্ষায়, থাকে। 
কমবেশি সকল সভ্যতা-সম্পর্কেই এ-কথা 
প্রযোজ্য-_-এই-ই স্ষ্টি-লীলা। তাই হয়তো 
কোন এক বিশেষ ভাবগুণ আশ্রয় ক'রে 
পশ্চিম আজ স্পর্ধা প্রকাশ করছে । আমরাও 
যে নিঃস্ব, দুর্দিন চিরকালের--তাই বা 
মানবো কেন? আমাদের নিজন্ব ভাবটি 

জেনে, তার শাশ্বত রূপ অন্থভব ক'রে তারই 
উৎ্কর্ষ-সাধনের চেই্টায় রত হওয়াই--জাতীয় 
স্বাতস্ত্র-রক্ষার এবং মানব-সভ্যতার অগ্রগতির 

পথে অর্থ্য রচনা! করার সর্বোত্তম পন্থা! ব'লে যদি 
মানি, তবে যেমন ভাবে এই প্রাচীন জাতি বেঁচে 
আছে, তেমনি ভাবেই অন1গত কাল পর্যস্ত এর 
জীবন-ধার। অব্যাহত থাকবে | অন্থায় যেমন 
বহু আত্মবিশ্বত জাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত 
হয়েছে এই ধরাতলে, সেই সর্বনাশ। পরিণতির 
পথ রোধ করবার চেষ্টা নিছক বিড়ম্বনা-মাত্র। 

তাই দেখি ভারতের শাশ্বত রূপ 
বিবেকানন্দে £ 

পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য-ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, 
ভাষা--অর্থকরী বিদ্যা, উপায়-_বাষ্ত্রনীতি। 
ভারতে উদ্দেশ্য--মুক্ধি, ভাষা বেদ, উপায় 
ত্যাগ।'* 

৬ বর্তমান ভারত 

উদ্বোধন [৬তথ বর্ষস্”ণ্য সংখ্যা 

“ভারতের বায়ূ শাস্তি-প্রধান, যবনের" 

প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, 
অপরের আদম্য কার্যকারিতা; একের মুল মন্ 
“ত্যাগ, অপরের “ভোগ' ; একের সর্বচেষ্টা 
অস্তমুঘী, অপরের বহিমুখী, একের প্রায় 
সর্ববিচ্ভা অধ্যাত্বঃ অপরের আঁধডুত; একজন 
মুক্তিপ্রিয়, অপর ম্বাধীনতা-প্রাণ; একজন 
ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই 
পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ) 
একজন নিত্যস্থখের আশায় ইহলোকের 
অনিত্য স্বখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর 
নিত্যস্থখে সন্দিহান হুইয়া বা দূরবর্তী 
জানিয়। যথাসম্ভব এঁহিক স্ুখলাভে 
সমুগ্যত '”* 

রবীন্দ্রনাথেও দেখি এই ভারত-দর্শন ঃ 

“আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে 
অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজ 
নববর্ষের দিনে তাহাকে প্রণাম করিয়া 
আমিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ 
কর্মের অনন্ত তাড়ন! হইতে মুক্ত হইয়! শাস্তির 
ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার 
জড় পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন 
একাকিত্বের মধ্যে আমীন, এবং প্রাতি- 

যোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষা কালিমা 
হইতে মুক্ত হইয়। তিনি আপন অবিচলিত 
মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্ঠিত। এই যে কর্মের 
বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার 
উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত 
ভারতবর্ষকে ব্রদ্দের পথে ভয়হীন শোকহীন 
মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে । 
ঘুরোপে যাহাকে “ফ্রিডম' বলে, সে-মুক্তি ইহার 
কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে-মুক্তি চঞ্চল, 
দুর্বল, ভীরু; তাহ! ম্পধিত, তাহ! নিষ্ঠুর; 
তাহ। পরের প্রতি অন্ধ, তাহ! ধর্ষকেও নিজের 
সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের 
দ্রাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে* 

(ক্রমশঃ) 

লুন্য অর্থে গ্রীক, স্থুল-অর্থে ইওয়োগীয়। 

ভাববার কথা 

নববর্ধ-_রবীন্ত-রচনাবলী ৪র্ঘ খও 



স্বামীজীর সন্নিধানে 
স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

[ হুর্যকিরণের প্রথরত। অনুভব করিতে হইলে সৌরকরতপ্ত বস্তু স্পণ করিতে হয়, কিংব! হুর্যালোকের পরিচয় পাইতে 

হইলে দর্পণে প্রতিফলন দেখিতে হয়। হ্বামীজীর জীবনের বিশালতা ও গভীরতা উপলব্ধি করিতে হইলে বিভিন্ন সময়ে 

বিভিন্ন দেশে ধাহার! তাহার সান্নিধ্য আপিয়।ছিলেন, তাহাদের জীবনালোচন। একান্ত প্রয়েজন। 

“স্থামীজীর সন্নিধানে' এই পর্যায়ে আমরা ম্বামীজীর দেশ-বিদেশের শিষা ভক্ত ও অনুরাগীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার 

চেষ্টা করিতেছি । বিষয়-বন্তুর অধিকাংশই ছড়াইয়া আছে স্বামীজীর জীবনী ও পত্রাবলীতে, কিছু কিছু আছে ভক্তদের 

স্মৃতিকপায়, সেগুলির কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত, কিছু সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেই আবদ্ধ। যথাসম্ভব তথ্যমূলক 

উপাদান সংগ্রহ করিয়া, ধারাবাহিক প্রবন্থাকারে সংগ্রধিত করিয়া সেই নব অপূর্ব জীবন-কথা! আমরা এখানে পাঠক- 

পাঠিকাঁদের উপহার দিতেছি । 

স্বামী সদানন্দ 
১৮৮৮ খুঃ শেষের দিকে স্বামীজী পরিব্রাজক 

বেশে বৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া হিদ্বারের 

পথে হাতরাস স্টেশনে উপস্থিত হন। স্টেশনের 

এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, অনাহারে 

ও পথশ্রমে তাহার শরীর ও মন অত্যন্ত ক্লান্ত। 

এমন সময় সহকারী স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র 

গুপ্ত তাহাকে দেখিতে পাইলেন । 

বাল্যকাল হইতে জৌনপুরে মুসলমানদের 

মধ্যে বাস করিয়া শরংচন্ত্র বাংল! অপেক্ষা! উদ্দু 

ও হিন্দীই ভাল বলিতে পারিতেন। তিনি 

সুফী-সম্প্রদায়ের অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার চরিত্রে ছিল মাধূর্য, সরলতা 

ও পৌরুষ। 
সন্নযাপীকে দেখিয়া তাহার মনে হইল, 

“বা এমন সৌম্যদর্শন সাধু তো কখনও 
দেখিনি । তিনি যুবক সন্াসীর আধ্যাত্ত্িক 
প্রভায় আকৃ্ হইলেন এবং জিজ্ঞান। করিলেন, 

'মনে হচ্ছে আপনি ক্ষুধিত, কিছু খাবেন? 
স্বামীজী ধীরে ধীরে বলিলেন, হ্যা, আমি 

ক্ষুধার্ত বটে ।" 

স্উ সঃ] 

তখন শরৎ্বাবু তাহাকে তাহার বাসায় 

আহ্বান করিলেন। স্বামীজী প্রশ্ন করেন, 
“কি খেতে দেবে? বালকের গ্ভায় সরল শরৎ 

চন্ত্র ফারসী কবির বয়েৎ উদ্ধৃত করিয়া! বলেন, 

হে প্রিয়, তুমি আমার গৃহে অতিথি, যদি 

প্রয়োজন হয়, আমার ব্বৎপিণ্ড দিয়াও তোমাকে 

স্থখাগ্য প্রস্তুত করে দেব।' শরখ্বাবু অল্প- 

ক্ষণের মধ্যেই আহারের আয়োজন করিলেন। 

স্বামীজী বহুদিন যাবৎ যৎসামান্ত ভোজনেই 

তৃপ্ত ছিলেন, কিন্ত সম্প্রতি তাহারও অভাব 

হওয়ায় ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলেন। এক্ষণে 

নানাবিধ খাছপামগ্রী পরিতোষ সহকারে 

ভোজন করিলেন । 

দৈনপ্দিন কার্য সমাপ্ত হইলে শরৎবাবু 
সন্নযাসপীকে ভাল করিয়া দেখিবার ও তাহার 

সহিত আলাপ করিবার আুযোগ পাইলেন। 

তিনি বলিতেন, “ম্বামীজীর চক্ষুই আমাকে 
বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল এবং প্রথম 

দর্শনেই স্বামীজীর উপর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও 

অশ্থরাগ জন্মেছিল।' তিনি স্বামীজীকে দিন- 

কতক হাতরাসে থাকিতে অহ্ুরোধ করিলেন 
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এবং তারপর বলিলেন, “আমাকে কিছু উপদেশ 

দিন।" উত্তরে স্বামীজী একটি গান গাহিলেন, 

সেই গানটি “বিদ্যানুন্দরে' যালিনীর - 
“বিছ্যা যদি লভিতে চাও 

ঠাদমুখে ছাই মাখো, 
নইলে এই বেল। পথ দেখে।।, 

তরুণ ভক্ত শরৎবাবু সরতার প্রতীক! 
তিনি তৎক্ষণাৎ অফিসের পোশাক ত্যাগ 

করিয়া মুখে ভন্ম মাখিয়া হাজির হইয়া! বলিলেন, 
ম্বামীজী, আপনি যা বলবেন, তাই করতে 

আমি স্বীকৃুত। আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে 

আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তত |: 

স্বামীজী তাহার নিঃস্পৃহ ভাব ও তীব্র 

বৈরাগ্য দর্শনে অতিশয় আনন্দিত ও আশ্র্যান্বিত 

হইলেন, কিন্তু তখন কিছু বলিলেন শা । 
একদিন স্বামীজীকে ভারতের পুনর্জীগন্াণে 

বদ্ধপরিকর জানিয়! শরৎবাবু বলেন, “ম্বামীজী, 
বলুন, কি করতে পারি?' “তুমি কি ভিক্ষাপাত্র 

নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে প্রস্তত 

এবং এই মহান্ উদ্দেশে জীবনপণ ক'রে কাজ 
করবে ?- প্রশ্ন করেন স্বামীজী। 

তৎক্ষণাৎ স্টেশনের কুলিদের দ্বারে দ্বারে গিয়া 
ভিক্ষা করিয়া! আনিলেন। স্বামীজী অত্যন্ত 

আনন্দিত হইয়া! তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। 

হাতরাস ত্যাগ করার সময় স্বামীজী 

তাহাকে দীক্ষা দেন। শরৎ্বাবু কর্মের ভার 

অপর একজনের উপর দিয়! স্বামীজীর সহিত 

হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন । 

_স্বামীজী শরৎচন্দ্রকে জন্যাস-নাম দেন 
“সদানন্দ'। প্রথম প্রথম পরিব্রাজক জীবনের 

কষ্ট সহ করিতে না পারিয়। সদানন্দ অসুস্থ 

হইয়া পড়েন। এযনকি তাহার প্রাণসংশয় 

হইয়াছিল। স্বামীজী সর্ব! ভাহার রক্ষণা- 

বেক্ষণ করিতেন । সদানন্দ বলিতেন, “কী 

উদ্বোধন 

শরত্বাবু 

[৬৫তম বর্-_৭ম সংখ্যা 

প্রেমময় স্বামীজীর হৃদয়! এক দিন পাহাড়ে 

পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত 
ও অবসন্ন, সেদিন আমার নিশ্চয় মৃত্যু হ'ত। 

কিন্ত স্বামীজীর কী শ্েহ! তিনি আমাকে 

ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা 

করেছিলেন ।' 

হবীকেশে স্বামীজীর সহিত সদানন্দ কঠোর 

সন্যাস-জীবন যাপন করিতে থাকেন। 

সদানন্দ এই সময় বিশেষ পীড়িত হওয়ায় 

স্বামীজী তাহাকে লইয়া হাতরাসে ফিরিলেন । 

সেখানে স্বামীজীও অসুস্থ হইলেন এবং গুরু- 
ভাইদের সনির্বন্ধ অহ্রোধে দুর্বল শরীরেই 
বরাহছনগর মঠে ফিরিয়। আসেন। আসিবার 

সময় স্বামীজী সদানন্দকে পরে বরাহনগরে 

আসিতে বলেন। কয়েক মাস পরে সম্পূর্ণ 
সুস্থ হইয়া আধ্ানন্দ শর্বস্ব ত্যাগ করিয়া 

বরাহনগর মঠে যোগদান কবেন। 

স্বামী সদানন্দের কথায় বরাহনগরে 

স্বামীজীর মঠ জীবনের একটি চিত্র ঃ 'স্বামীজী 

এই সময় দিবারাত্র কাজ করতেন। কাজের 

সময় যেন উন্মস্তের মতে| কাজ ক'রে চলতেন। 

অন্ধকার থাকতে উঠে সকলকে ডেকে 

তুলতেন। গভীর রাত্রিতে ছাদে বসে তিনি 
ও অন্য সাধুরা ভজন গাইতেন । অত্যত্ত খাটুনি 
গেছে তখন, বিশ্রামের সময় নেই! স্বামীজী 
মুহূর্তের জন্য কখনও অলস বা ম্লান হতেন ন1।' 

বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মাদ্রাজ 

স্বামীজী গাড়িতে বসিয়া সদানন্দ স্বামাকে 

ভিড়ের মধ্যে দেখিয়। তাহাকে ডাকিয়া 

গাড়িতে নিজের পার্থ বসাইলেন। স্বামীজা 
যখন কাশ্মীর যান, সদানন্দ তখনও তাহার 

সঙ্গে গিয়াছিলেন। 

১৮৯৮ ৭ুঃ স্বামী সদানন্দ ভগিনী নিবেদিতার 

তত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর ১৮৯৮ 
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৯৯ খুঃ কলিকাতার প্লেগ-মহামারীতে 

সেবাকার্ষে তিনি ভগিনী নিবেদিতার সহায়ত! 

করেন। ভগিনী নিবেদিতা প্রেগ-সেব। 

সমিতির সম্পার্দিক। এবং তিনি প্রধান অধ্যক্ষ । 

স্বামী সদানন্দ এই বিপজ্জনক সংক্রামক রোগের 

সেবাকার্ষে সর্বাপেক্ষা! উদ্যোগী ছিলেন এবং 

ধাঙ্গড়দের লইয়। বস্তিগুলি ও রাস্তাঘাট 

পরিষ্কার রাখার ভার গ্রহণ করেন; তন্ময় 

হইয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতেন; দিন 
রাত্রি কোথা দিয়া চলিয়! যাইত, তাহার 
খেয়াল থাকিত ন1! 

স্বামী সদানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত 

ভ্রমণে বিশেষতঃ মায়াবতী যাইবার সময় সঙ্গে 
যান। স্বামীজীর সুখস্থুবিধার ভার তিনিই 

গ্রহণ করেন। ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০ খুঃ 

কাপ্তেন সেভিয়ারের পরলোকগমনে শ্রীমতী 

সেভিয়ারকে সাত্বন। দেওয়া ও কাজকর্ম দেখা- 

শোনার জন্য স্বামীজী মায়াবতী গমন করেন-_ 

সঙ্গে স্বামী সদানন্দ। এই সময় স্বামী স্বরূপানন্দ 

মায়াবতীর অধ্যক্ষ ছিলেন। 

স্বামী সদানন্দ শ্রীবামকৃষ্খ-সত্ঘে “গুপ্ত 

মহারাজ" নামেই পরিচিত ছিলেন। 
তিনি নিবেদিতার সহিত ভারতের বহৃস্থান 

পরিভ্রমণ করেন। স্বামী সদানন্দের জাপান 

পরিভ্রমণ-কালে ব্রক্ষচারী অমূল্য (স্বামী 

শঙ্গরানন্দ ) তাহার সহিত গিয়াছিলেন। 

আলাসিঙ্গ৷ পেরুমল 
দাক্ষিণাত্যে যে-সকল যুবক স্বামীজীর 

ব্যক্তিত্ব পাণ্ডিত্য ও সাধুত্বে মুগ্ধ হইয়া 
তাহার অনুগত শিষ্যে পরিণত হইয়াছিলেন, 

তাহাদের মধ্যে আলামিঙগ। পেরুমলের 

মাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। পরিব্রাজক অবস্থায় 

স্বামীজীর মাদ্রাজে থাকাকালে আলাসিঙ্গা 

স্বামীজীর সন্নিধানে ৩৭৯ 

তাহার সংস্পর্শে আসেন। মাদ্রাজবাসীর' 

স্বামীজীকে আমেরিক1 যাইয়া ধর্মমহাসভায় 
হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতে অন্নরোধ করেন। 

তাহার! হিন্দুধর্ম-প্রচার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী 

ছিলেন। এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী কর্মী 
আলামিঙ্গ! যুবকগণকে সঙ্গে লইয়! মধ্যবিস্তগণের 
দ্বারে দ্বারে ঘুবিয়া স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার 

পাথেয় সংগ্রহ করেন। আলাসিঙ্গার নেতৃত্বশক্তি 

ছিল প্রচুর, তাহার নেতৃত্বে যুবকগণ মিলিত 

হইয়| স্বামীজীর ভাবধারা জীবনে রূপায়িত 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। 

আলাসিঙ্গ। একটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন 

এবং আদর্শবাদী শিক্ষক-হিসাবে খ্যাতি অর্জন 

করেন। 

স্বামীজীর আমেরিক! যাত্রার পাথেয় 

গ্রহের জন্য আলাসিঙ্গাকে হায়দ্রাবাদ, 

মহীশৃর, রামনাদ প্রভৃতি স্থানেও যাইতে হয়। 
স্বামীজীর শিষ্য হইয়া পেরুমল সর্বদ1 গুরুসেবায় 
তৎপর ছিলেন। স্বামীজীর উপর তাহার 

কিরূপ ভক্তি ও অন্থরাগ ছিল, তাহ! স্বামীজীর 

লিখিত পত্রাবলী হইতে জান] যায়। 

হায়দ্রাবাদে পেরুমলের বদ্ধুর গৃহে 

যাইয়া! স্বামীজী অতিথি হন। আমেরিকা 

যাওয়ার সময় আলাসিঙ্গরা স্বামীজীকে 

জাহাজে তুলিয়। দ্রিতে বোম্বাই-এ উপস্থিত 
ছিলেন । 

আমেরিকা যাত্রার পথে স্বামীজী যে পত্রাদি 

লেখেন, তাহাতে বোঝা যায়, আলাসিঙ। 

স্বামীজীর 'জগদ্ধিতায়' বাণীর উপযুক্ত আধার 

ছিলেন। ১০ই জুলাই ও ২০শে অগস্ট, ১৮৯১ 

থুঃ পত্র এবং ধর্মমহাসভায় বিজয়ী বিবেকানন্দের 

২র] নভেম্বর) ১৮৯৩ খুঃ পত্রও দ্রষ্টব্য । 

একটি পত্রে স্বামীজী তাহাকে লিখিয়া- 

ছিলেন £ “কাজ ক'রে চল- ধের্শ, পবিত্রতা, 
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সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ ক'রে যাও-_এই 
ক-টি বিষয় মনে রাখবে |, 

আর একখানি পত্রেঃ “আর কিছুরই 
প্রয়োজন নাই, আবশ্যক কেবল সরলত। ও 

সহিষ্ণুতা । জীবনের অর্থ বিস্তার; বিস্তার ও 

প্রেম একই কথা। স্বুতরাং প্রেমই জীবন_- 
উহ্ছাই জীবনের গতি-নিয়ামক। স্বার্পরতাই 

মৃত্যু ঃ জীবন থাকিতেও ইহ] মৃত্যু, আর 
দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতা প্রকৃত মৃত্যু- 
স্বরূপ ।*..পরোপকারই জীবন, পরহিত-চেষ্ার 

অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বইজন নরপশুই 
মৃত - প্রেততুল্য ; কারণ হে যুবকবৃন্দ? যাহার 

হৃদয়ে প্রেম নাই, সে যৃত ছাড়! আর কি? 
হে যুবকবুন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের 

ব্যথা! তোমর! প্রাণে প্রাণে অস্থভব কর, মেই 
অন্থভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, 
মস্তি ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়! 
যাইবার উপক্রম হউক ।+ 

আলাসিঙ্গাকেই স্বামীজী ইহার বিদেশে 
অর্থাভাবের কথা জানাইয়| পত্র দেন, আবার 

তাহাকেই জানান সফলতার কথা। সঙ্গে 

সঙ্গে উদ্ধ,দ্ধ করেন কুসংস্কারের নিগড় ভাঙিয়| 

বাহির হইয়া আমিতে এবং বুকে সাহস লইয়া 
দেশের ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ 

করিতে । 

৩১শে অগস্ট, ১৮৯৪ খুঃ লিখিত পত্রে 

স্বামীজী তাহাকেই মাদ্রাজে মঠ প্রতিষ্টা 
করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহের নির্দেশে দেন |) 

সযিতি-গঠনের কাজও আরম্ভ কবিতে লেখেন, 

পরে স্বামীজী দেশে ফিরিয়া তাহাদের কাজে 

সাহায্য করিবেন মান্্র। 

ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, ২১শে 
ফেব্রআরি, ১৮৯৩ হইতে ২০শে নভেম্বরঃ 

উদ্বোধন [ ৬&তম বর্--৭ম সংখ্যা 

১৮৯৬ পর্যস্ত স্বামীজী-লিখিত ৪১ খানি পত্র 

আলাসিঙ্গা! পেরুমলের নামে পাওয়া যায়। 

প্রত্যেকটি পত্র উদ্দীপনা পূর্ণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 

পথের নির্দেশক । 

বিদেশ হইতে স্বামীজীর প্রথমবার প্রত্য।- 
গমনের পর পেরুমল তাহার সঙ্গে কলিকাতা 

আলমবাজার মঠে আসেন এবং স্বামীজীর 

সঙ্গেই থাকিতেন। বিদেশী শিষ্যেরা তখন 

কাশীপুর শীলেদের বাগানে থাকিতেন। 

স্বামীজী দিনের বেলা সেখানে এবং রাত্রে 

মঠে কাটাইতেন; প্রায় আড়াই মাইল পথ 

যাতায়াত করিতেন । স্বামীজী যখন বিশ্রামের 

জন্য দাজিলিং গিয়াছিলেন, পেরুমল তাহার সঙ্গে 
যান। আলাসিঙ্গ। প্রথমে শিক্ষকত। করিতেন, 

পরে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্গবাদিন্,- 
পত্রিকার সম্পাদক হন। এই সম্পাদনা-কার্ষে 
তিনি যথে্ কৃতিত্বের পরিচয় দ্রিয়াছিলেন। 

'ব্রক্ষবাদিন্* পত্রিক স্বামীজীর ইচ্ছায় ও অর্থ- 

সাহায্যে তাহার মান্রাজী শিষ্গণ বাহির 

করেন। স্বামীজীব দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে 

যাত্রার সময় আলাদিঙ্গ। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিক1 ও 

মাদ্রাজের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার 

জন্ত জাহাজে মাদ্রাজ হইতে কলম্বো পর্যন্ত 

গিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্লেগের জন্য 

মাদ্রাজে জাহাজে উঠ] বা জাহাজ হইতে নাম! 

বিষয়ে খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলখন 
করা হয়। 

পরিব্রাজক" গ্রন্থে আলসিঙা! সম্বন্ধে 

স্বামীজীর যে মন্তব্যটি পাওয়া! যায়, তাহাই 
তাহার যথার্থ পরিচয় £ 'আলাসিঙ্গার মতো 

মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিংস্বারথ 

অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত 

আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প.*. |” 
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স্বামী অভয়ানন্দ (মেরা লুই ) 
বেদান্তের মুত বিগ্রহ স্বামীজীর সানিধ্যে 

আসিয়া পাশ্চাত্যে ত্যাগের শাশ্বত আদর্শ 

নিজেদের জীবনে রূপায়িত করিতে কৃতসঙ্থল্প 

হইয়! ধাহার1 সন্নযাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

স্বামী অভয়ানন্দ তাহাদের অন্যতম | 

তিনি ছিলেন ফরাসী মহিল1। পূর্বাশ্রমের 
শাম মাদাম মেবী লুই। তিনি আমেরিকায় 
২৫ বৎসর যাবৎ বাস করিতেছিলেন এবং 

এ দেশের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়! 
সেখানকার স্বাভাবিক নাগরিকে পরিণত 

হন। তাহার পূর্ব ইতিহাস বিস্ময় উদ্রেক 
করে। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল তিনি 
উদ্দারপন্থীদিগের নিকট একজন জড়বাদী ও 

সমাজতন্ত্রবাদী রূপে পরিচিত ছিলেন। 

সন্যাসগ্রহণের মাত্র এক বৎসর পূর্বে তিনি 

'মানহাটান লিবারেল ক্লাবের একজন সভ্য 

ছিলেন। সে-পময় লেখনী পরিচালনে, 

পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশে ও বক্তৃতামঞ্চে তিনি 

ভয়শূন্তা এবং প্রগতিশীল 
সুপরিচিত । সর্বদা! সংগ্রামের পুরোভাগে 

থাকিতেই তিনি গর্ব অন্থভব করিতেন ।' 
মেরী লুইকে সহজঅদ্বীপোগ্যানে (115058800 

[81870 7১97) সন্র্যাসত্রতে দীক্ষিত করিয়া 

স্বামীজী তাহার নাম দেন “অভয়ানন্দ।” 

সন্যাম-গ্রহণের কিছু পূর্ব হইতেই তিনি 
স্বামীজীর শিষ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 

স্বামীজী ইংলগ্ডে থাকাকালে তাহার 
শিষ্যের। আমেরিকায় সাফল্যের সহিত বেদান্ত 

প্রচার-কার্য চালাইতে থাকেন। স্বামী 
অভয়ানন্দের নাম এই বিষয়ে বিশেষ 

উল্লেখষোগ্য | তিনি শুধু নিউইয়র্কে বেদাস্ত- 
দর্শনে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা আহ্বান 

করিয়াই ক্ষাত্ত হন নাই, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তান্ত 

্বামীজীর সম্িধানে 

নারীরূপে, 

৩৮১ 

নগরে স্বাীজীর উদ্দীপনাময়ী বাণী বহন 

করিয়| লইয়| যাইতেন। সভায় বেশ লোক- 

সমাগম হইত; সর্বত্রই তিনি উৎস্থক শ্রোতা! 

পাইতেন এবং নৃতন নৃতন কেন্ত্র স্থাপনে সমর্থ 
হইতেন, বাফেলো ও ডেট্রয়েটে তাহার 
বেদান্ত-প্রচার বিশেষ ফলপ্রস্থ হয়। এই 
কেন্ত্র-ছুইটিতে সত্যান্বেষধী কমিগণ উৎসাহ 
ও ভক্তিপূর্ণ হ্দয়ে কাজ চালাইতে থাকেন। 

স্বামী অভয়ানন্দ স্বামীজীর আমেরিক! 

পরিত্যাগের পরেও স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, 

মানসিক শক্তি, উৎসাহ ও আন্তরিকতা দ্বারা 

যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত-প্রচারে তৎপর ছিলেন। 

মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে বুদ্ধিজীবী ও সমাজের 
উচ্চস্তরের নরনারীর1 তাহার বেদাস্ত-ভাষণে 

ও শিক্ষাদান-ক্ষমতায় এতদুর মুগ্ধ হন যে, 

দলে দলে তাহার নিকট আসিয়! তাহাকে 

শিকাগোয় থাকিবার জন্য বিশেষ অন্থরোধ 

করেন। জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে তিনি 

'অদ্বৈত সমিতি” স্বাপন করেন। 

স্বামী অভয়ানন্দ ১৮৯৯ খুঃ প্রথম ভাগে 

ভারতে আসেন। মেরা হেলকে তাহার 

ভারতে আগমন-সম্বন্ধে স্বামীজী একটি পত্রে 
জানাইতেছেন £ 

“অভয়ানন্দ ভারতে এসেছে, বোম্বাই ও 

মাদ্রাজে তার খুব সংবর্ধনা হয়েছে, আগামী 
কাল সে কলকাতায় আসবে এবং আমরাও 

তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করছি ।' 

স্বামীজী তাহাকে ঢাক! পাঠাইয়া! দেন। 
তখন স্বামী বিরজানন্দ ঢাকায় ছিলেন। 

ঢাকায় অভয়ানন্দের অনেকগুলি বক্তৃত| হয়। 
অভয়ানন্বকে লইয়। বিরজানন্দ ঢাকা হইতে 
ময়মনসিংহ এবং পরে বরিশালে গষন 
করেন। স্বামী অভয়ানন্দ মাদ্রাজ বোম্বাই 
প্রভৃতি স্বানেও বক্তৃতা দেন, সর্বত্রই তাহার 
ভাষণ জনপ্রিয় হয়। 



৩৮২ 

স্বামী কপানন্দ (ল্যাগুসবার্গ) 
স্বামী কপানদ্দের পূর্ব নাম ছিল ছের লিয়ন 

ল্যাগুবার্গ। জন্মগতভাবে রাশিয়ান ইহুদী 

ল্যাগুসবার্গ আমেরিকার নাগরিক হইয়াছিলেন। 

আমেরিকায় স্বামীজীর তিনজন সন্ন্যাসী 

শিষ্যের মধ্যে তিনি একজন | সহঅর্বীপোগ্ঠানে 

স্বামীজী তাহাকে মন্যাস-দীক্ষা। দেন। 

ল্যাগুসবার্গ স্বামীজীর প্রচারকার্ষে বিশেষ 

সাহায্য করিয়াছিলেন, তবে কিছুদিনের জন্ত 

তিনি স্বামীজীকে ছাড়িয়। চলিয়া যান। পরে 

স্বামীজীর পৃতসঙ্গ লাভের জন্য তাহার প্রাণ 
ব্যাকুল হুইয়। উঠিলে আবার ফিরিয়া! আসেন । 

মিস হেলকে লিখিত স্বামীজীর একটি পত্রে 

ল্যাগুস্বার্গ সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য আছে। স্বামীজী 

তাহাকে সাহসী ও মহৎ ব্যক্তি বলিয়! উল্লেখ 

করেন । আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন £ 

“আমি জীবনে যে দু-চারজন অকপট লোক 

দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, ল্যাগুসবার্গ 
তাদেরই মধ্যে একজন।' আমেরিকায় 
স্বামীজী তাহার বাটিতে কিছুদিন অবস্থান 
করেন । 

ল্যাগুসবার্গ নিউইয়র্কের একটি প্রসিদ্ধ 

সংবাদ-পত্রে কাজ করিতেন। সাংবাদিকতায় 

তাহার দক্ষতা ছিল এবং সাংবার্দিক-হিসাবে 

তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 

স্বামীজীর অন্থপস্থিতি-কালে কপানন্দ 

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার-কার্ষে রত হন এবং 

অভয়ানন্দের সঙ্গে যুক্তভাবে অত্যন্ত সফলতার 

সহিত কাজ চালাইতে থাকেন। তাহাদের 

বেদাস্ত-দর্শনের ক্লাসে শোতৃবর্গ আগ্রহ সহকারে 
যোগ দ্িতেন। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে স্বামী- 

জীর ভাবধার! প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া 
তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন ও ভাষণ 

দিতে থাকেন। তাহাদের উদ্যোগে অনেকগুলি 

উদ্বোধন [৬৪তম বর্য--৭ম সংখ্য। 

নুতন কেন্দ্র প্রতিষ্টিত হয়, সকল স্থানেই তাহার! 
আস্তরিক ঈশ্বরান্বেষী শ্রোতা ও কর্মী পাইতেন। 

স্বামীজী সুইজরলগ্ড হইতে কৃপানন্দকে 

একখানি পত্রে লিখিতেছেন £ 

“পবিত্র হও ও সর্বোপরি অকপট হও) 

মুহূর্তের জন্ত ভগবানে বিশ্বাস হারিও না_ 
তা হলেই আলে! দেখতে পাবে। যা কিছু 

সত্য, তাই চিরস্থায়ী) কিন্ত যা সত্য নয়, 

তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে ন1।” 

স্বামীজী লগ্তন হইতে ফিরিয়া! কপানন্দের 
সঙ্গে নিউইয়র্ক ৩৯নং রাস্তায় ছুইটি বড় ঘর 

লইয়|! থাকিতে আরম্ভ করেন। এইখানে 

তাহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ ও 

আলোচনা করিবার জন্য বহু লোক সমাগত 

হইত। 
১৮৯৬ খুঃ ১৯শে ফেব্রুআরি 'ব্রহ্ষবাদিন্: 

পত্রিকায় কৃপানন্দের যে পত্র প্রকাশিত হয়, 

তাহাতে এই সময় স্বামীজীর প্রভাব কিরূপ 

কাজ করিতেছিল এবং বেদান্তপ্রচার কি 

সুন্দরভাবে চলিতেছিল, তাহা জানা যায়। 

“কি 

কিডি_সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র মাদ্রাজ 

ক্রিশান কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের সহকারী 

অধ্যাপক ছিলেন । প্রথম জীবনে তাহার কথা- 

বার্তায় নাস্তিকতার ভাব পরিস্ফুট হইত, তিনি 
ঈশ্বর মানিতেন না, হিন্দুধর্মের কঠোর 

সমালোচনা! করিতেন এবং খৃষ্টধর্ম-প্রচারকগণ 

যে অন্ান্ত ধর্ম-সন্বদ্ধে অনধিকার চর্চ1 করে, 

সে-বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। 

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী যখন 

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে রত, তখন তাহার কথা সর্বত্র 

ছড়াইয়৷ পড়ে। স্বামীজী কুমারিকা হইতে 
ফিরিবার পথে মানদ্রাজে আমিলে সিঙ্গারভেলু 



শ্রাবণ, ১৩৭৩ ] 

তাহার সহিত তর্ক করিতে আমেন। ইহা! 

১৮৯২-এর ঘটন1 | কিন্ত আলাপের শেষে তিনি 

স্বামাজীর চিস্তাধারায় এতদূর প্রভাবাদ্বিত হন 
যে, তাহার ভ্রান্ত ধারণাসমৃহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ 

করেন। পরে তিনি ম্বামীজীর একজন 

উৎসাহী শিষ্া হইয়াছিলেন। ঘোর নাস্তিক 

হইতে প্রকৃত আস্তিক হওয়া যাহাকে বলে, 

সিঙ্গারভেলু তাহার একটি নিদর্শন। স্বামীজী 
তাহাকে পরে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন £ 

9898৮ ৪810১ শা 09079) 1 ৪%, ] 200- 

[306 10101 08/008১) 179 ৪৪৮১ 100 

অর্থাৎ কিডি জয় 

কিন্ত নিজেই বিজিত 

00090. 

16 %/%৪ 601000690, 

করিতে আসিল, 

হইল। 

স্বামীজী তাহাকে অত্যন্ত স্েহ করিতেন 

এবং “কি বলিয়া ডাকিতেন। এই 
নামটিরও একটি সুন্দর তাৎপর্য আছে। দক্ষিণ- 
দেশে তামিলভাষায় “কিডি' শব্দের অর্থ 

“পাখি' | সিঙ্গারভেলু পাখির মতো! অতাস্ত 

কম আহার করিতেন। পাখির মতো 

্বল্লাহারী এই ব্যক্তিটিকে স্বামীজী আদর করিয়] 

“কিডি' বলিয়া! ডাকিতেন ও আনন্দ প্রকাশ 

করিতেন, সিঙ্গারভেলুও ইহাতে খুব আনন্দিত 

হইতেন। 

ইহার পর স্বামীজীর নির্দেশে 'প্রবুদ্ধ ভারত' 
পত্রিক। প্রকাশিত হইতে থাকিলে কিডি এ 

পত্রিকার অবৈতনিক পরিচালক (1080889 ) 

হইয়াছিলেন। তিনি ম্বামীজীর আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হুইয়] তাহার কাজে জীবন পাত 

করিতে সঙ্কল্প করেন। 

কিডিকে লিখিত স্বামীজীর পত্রগুলি 

উচ্চতত্বপূর্ণ। স্বামীজীর মতে শিক্ষা কি, 
ধর্ম কি1--এইসব জটিল প্রশ্নের উত্তর কিডিকে 

লিখিত পত্রে আছে। 

স্বামীজীর সন্নিধানে 

স্বাধীজী লিখিয়াছিলেন £ 

১৭ শিক্ষা! হচ্ছে, মাছষের ভিতর যে 

পূর্ণতা] প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। 
২* ধর্ম হচ্ছে, মানষের ভিতর যে ব্রহ্ষত্ 

প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ । 

এক দময়ে কিভির সন্যাস-গ্রহণের বাসনা 

হয়, স্বামীঙ্জী তখন তাহাকে লেখেন £ ফল 

পাকলে আপনি গাছ থেকে পড়ে যায়। 

অতএব সময়ের অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি 

ক'রে না...ধৈর্য ধরে থাকো, সময়ে সব ঠিক 

হয়ে যাবে । 

স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্যদেশ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিলে কিডি তাহার সহিত 

কলিকাতা আসেন । কিডি স্বামীজীর সঙ্গে 

সঙ্গে থাকিতেন। দিনের বেলা কাশীপুরে 

শীলেদের বাগান-বাড়িতে তাহার বিদেশী 

শিষ্যদের কাছে থাকিয়া! স্বামীজী সন্ধ্যায় 

আলমবাজার মঠে চলিয়া আসিতেন। কিডি 

তাহার অন্থগমন করিতেন এবং রাত্রে মঠেই 

থাকিতেন। 

কিডি মঠে ভক্তদের জন্য “রসম্* ও “করমু 
রান্না করিতেন । তিনি খুব সরল ও আমোদ- 
প্রিয় ছিলেন। তাহাকে লইয়া মঠের সকলে 
খুব আনন্দ করিতেন, তিনিও সকলকে আনন্দ 

দিতেন স্বামীজীর দাজিলিং যাইবার সময়ে 
কিডি সঙ্গে যান। 

গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তখন 

আহুষ্ঠানিক সন্যাস গ্রহণ না করিলেও কিডি 

ত্যাগের জলম্ত আদর্শ অনুসরণ করিতেন। 

শেষ জীবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়! 

সাধু-সন্্যাপীর মতো! থাকিতেন এবং সেই 
অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সময়ে 

সব ঠিক হয়ে যাবে" স্বামীজীর এই আশীর্বাদ 

যথার্থ ফলপ্রস্থ হইয়ছিল। 



৩৮৪ 

স্বামী বিরজানন্দ... 
পাশ্চাত্যে বেদাস্তের বিজয়-পতাক1 উড্ডীন 

করিয় থুঃ ভারতে প্রত্যাবর্তনের 

অব্যবহিত পরে স্বামীজী আলমবাজার মঠে যে 

চারজনকে প্রথম সন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করেন, 

স্বামী বিরজানন্দ তাহার্দের অন্ততম। তিনি 

১৮৯১ খুঃ রামকঞ্জ*সঙ্ঘে যোগদান করেন 

এবং দীর্ঘ ৬ বৎসর মঠ-মিশনের বিকাশ 

ও গতির সহিত জড়িত ছিলেন । 

স্বামী বিরজানন্দের পূর্ব নাম ছিল 
কালীকৃষ্ণখ বস্থ। ১৮৭৩ খুঃ ১০ই জুন 

শ্রীশ্ীজগন্নাথদেবের স্বানযাত্রার দ্রিন ( ২৯শে 

জ্যেষ্ঠ, ১২৮* ) তিনি কলিকাতার এক সন্ত্াস্ত 

বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 

ত্রিলোক্যনাথ বসু একজন লব্প্রতিষ্ 
চিকিৎসক ছিলেন । 

কিশোর বয়স হইতেই কালীকৃঞ্জের প্রবল 

ধর্মান্থরাগ ছিল। ছাত্রজীবনের বন্ধু এবং 

নেতা খগেনের (পরে স্বামী বিমলানন্দ ) 

প্রভাব তাহার উপর খুবই বেশি ছিল। 
সব বন্ধু একসঙ্গে মিলিয়া ধর্মচর্চা ও আদর্শ 

ছাত্রজীবন যাপন করিতেন। ছাত্রাবস্থার 

অন্ত বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সুধীর (স্বামী 

শুদ্ধানন্দ) ম্বশীল (স্বামী প্রকাশানন্দ ) 

হরিপদ (শ্বামী বোধানন্দ ), শুকুল (স্বামী 
আল্মানন্দ)। ইহারা সকলেই রামক্জ মঠের 

বিশিষ্ট সন্যাসী। 

রিপন কলেজে পাঠকালে ইংরেজীর 

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (আ্রীরামকৃ্ণ- 

কথামৃত লেখক "্রীম' ) নিকট শ্রীরামকৃ্জ ও 

তাহার শিষ্যগণের কথা শুমিতে পাইয়! বন্ধুদের 

সহিত কাকুড়গাছি যোগোগ্ভানে ও বরাহনগর 

মঠে যাতায়াত আরভ করেন। শ্রীরামকৃ্চের 

গৃহী-শিক্য রামবাবু; মনোযোহ্নৰাবু প্রত্তিও 

১৮৯৭ 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ_-৭ম সংখ্য 

স্বাহাদের বিকাশোন্ুখ ধর্মভাব জ্বাগরিত 
করেন। 

১৭ বৎসর বয়সে কালীরুফ্খ বরাহনগর 

মঠে যোগদান করেন, সেখানে বৈরাগ্য ও 

তপস্তার মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী 

সম্তানগণের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রাণ 

ঢালিয় তাহাদের সেবা! করিতে থাকেন। 

খঃ স্বামী সারদানন্দের সহিত 

জয়রামবাটী গিয়া পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের 

স্নেহচ্ছায়ায় একমাস অতিবাহিত করিয়া 

তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন। বেলুড়ে 

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-বাটীতে 

থাকাকালে শ্রী্রীম! তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা। দেন । 

স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে কলিকাত। 

ফিরিয়া আলমবাজার মঠে আছেন। 

দিন পরে কালীকৃষ্ণ স্বামীজীকে প্রথম দর্শন 

করিয়। প্রণাম করিলে স্বামীজী তাহার 

গুরুভাইদের বলিলেন, “ও, এই ছেলেটি বুঝি? 
তাহাতে কালীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, তাহার 

কথ] স্বামীজীকে পূর্বেই জানানে| হইয়াছে। 
সেই সময়ে স্বামীজীকে দেখিয়া তাহার যেরূপ 

বোধ হইত, তাহ] তাহার নিজের ভাষায় £ 
স্বামীজীর শরীর তখন উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। 

সেই সন্মোহন চক্ষু-যার কথা শুনেছিলুম 

ও আমেরিকার কাগজের 

পড়েছিলুম। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একট 

জ্যোতি বেরুচ্ছে। কী অপরূপ যুর্তি- 
একাধারে সৌন্দর্য ও মহাশক্তির খেলা! 
আমার 5:86 10001588190. (প্রথম ধারণ1 ) 

ভালবাসা, ভক্তি ও ভয়মিশ্রিত ভাৰ। 

ভোরবেলা! ভিতরের বাড়ির ছাদের উপর 

লেঙটিমাত্র পরে যখন আপনার ভাবে তন্ময় 

হয়ে পায়চারি করতেন--বীরের মতো, 

সিংহের মতো--সে কি অপূর্ব দৃশ্ত | মনে 

১৮৯১ 

৪1৫ 

০00৪10£৪-এ 



শ্রাবণ, ১৬৭৯] 

হ'ত যেন ছুনিয়াট। প্রতি পদবিক্ষেপে সরে 
সরে যাচ্ছে -811]0508 0009£ 1018 1996! 

তার মুখখানা যেন সর্বদাই লাল হয়ে 
থাকত। যেন চোখাচোখি হ'লে চোখ 

ঝলসে যেত-- চাওয়া! যেত না। স্বামীজীর 

কাছে প্রথম প্রথম থাকতে কেমন একটা ভয় 

হ'ত-কি জানি কি অপরাধ ক'রে ফেলি ও 

ার বিরাগভাজন হই। যতটা পারতুম 
ভার কাছে কম ধেঁসতুম বা একটু আড়ালে 
থাকতুম !' 

ছল শরীরে তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর 

ঘামীজীকে পাইয়াছিলেন, কিন্ত এই পাচ 

বৎসর যেন পঞ্চাশ বৎসরের সমান | স্বামীজীর 

শিক্ষাদাক্ষা তাহার জীবনে তুমুল বিপ্লব 
আনিয়াছিল। কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও যোগের 

মূর্ত বিগ্রহ স্বামীজীর শিক্ষায় তিনি ঈশ্বরলাভের 
সবগুলি পথের মর্ম সম্যক উপলব্ধি করিতে 

গমর্থ হইয়াছিলেন। সর্ব বিষয়ে আন্তরিক 
নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য দেখিয়া স্বামীজী তাহাকে 
বলিয়াছিলেন) 7968 গা 090.,--এই 

তো আমার যথার্থ চেল|। 

স্বামীজীর কর্মপরিণত বেদাস্তের ভাবগুলি 

তিনি অভ্যাম করিতে লাগিলেন। যে-সব 

কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ধর্মালোচন1 করিতেন, 

তাহার্দের অনেকেই মঠে যোগ দিয়াছেন। 

স্বামীজীকে পাইয়া সকলের হৃদয়-মন এক 
অভিনব উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। 

স্বায়ীজী তাহাদের প্রত্যেককে মনের মতো 

করিয়া গড়িতে লাগিলেন--ভবিষ্যতে যে 

তাহাদের, বড় বড় কাজ করিতে হইবে! 
কালীকৃষ্চ প্রভৃতি চারজনকে সন্যাস দীক্ষা 

দিয়া স্বামীজী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। লোকসেবাব্রতে উদ্বদ্ধ হইয়া 
শীঘ্রই বিরজানন্্কে স্বামীজীর আদেশে 

হ্বামীজীর সননিধানে ৩৮৫ 

দেওঘরে ছুভিক্ষ-গীড়িতদের সেবায় যাইতে 
হইল।. এই সেবাকার্য তিনি অতি শৃঙ্খলার 

সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
১৮৯৮-এর শেষভাগে ঢাকার ভক্তের! 

স্বামীজীর নিকট জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতার 
দ্বারা বেদান্তের রাণী প্রচার করিতে পারেন, 
এমন কোন সন্যাসী চাহিয়া পাঠাইলেন। 
স্বামীজী বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্্কে মনোনীত 

করিলেন। বিরজানন্দ কিন্তু আপত্তি কবিতে 

লাগিলেন। বলিলেন, “সাধন-ভজন কিছুই 
করলুম না, জীবনে কিছুই উপলব্ধি হ'ল না, 
আমি কিবক্ৃতা করব?” স্বামীজী বলিলেন, 

“তুই তো! আচার্ষের অভিমান রেখে বলবিনে-_ 
সেবার ভাবে যেমন অপর দশটা] কাজ করিস, 
ব্ৃতাও সেই রকম করবি। বিরজানন্দ 
বলিলেন, “কিন্ত আমি কিজামি যে ঝলব?' 
স্বামীজী বলিলেন, “আচ্ছা, দাড়িয়ে এইটাই 
বলবি যে, আমি কিছু জানি না।' তবু 
কালীকৃষ্ণ রাজী হইতেছেন ন1 দেখিয়| খ্বামীজী 

গভীর হইয়া বলিলেন, “গ্াথ১ ণিজের যুক্তি 

যদি চাস তে] জাহান্মে যাবি, আর অপরের 

মুক্তির জন্যে দি কাজ করিস তো এখনই 
মুক্ত হয়ে যাবি।” বিরজানন্দকে অবলম্বন 

করিয়াই সার! বিশ্ব যুগাচার্যের এই সতর্ক বাণী 
শুনিতে পাইয়াছে! এই কথায় বিরজানন্দ 

একেবারে অভিভূত হইলেন। স্বামীজীর 
প্রসন্ন আশীর্বাদ লইয়া প্রকাশানন্দের সহিত 

ঢাকা গেলেন। ঢাকাঃ ময়মনসিংহ ও 

বরিশালে তিনি সাফল্যের সহিত বেদান্ত 

ও শ্রীরামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দের ভাবধারা! প্রচার 

করেন। 

ক্রমাগত অমানুষিক পরিশ্রমে স্বামীজীর 

শরীর শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়িতেছিল। এই সময়ে 

কয়েক মাল মনপ্রাণ দিয়া অক্লান্তভাবে 



৩৮৬ 

বিরজানন্দ তাহার সেবা করেন। 

এই সেবায় অত্যন্ত সস্তোষ লাভ করেন। 

১৮৯৯ খুঃ মাঝামাঝি স্বামীজী স্বাস্থ্যোন্নতির 

জন্য দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন। 

বিরজানদ্দকে তিনি হিমালয়ে নূতন প্রতিঠিত 
মায়াবতী আশ্রমের কর্মী-রূপে পাঠাইয়! দিলেন। 

ত্বামীজী স্বদেশে ফিরিয়া প্রিয় শিষ্য মিঃ 

সেভিয়ারের দেহত্যাগের কথা শুনিলেন, তখন 

তিনি মিসেন সেভিয়ারকে (স্বামীজী তাহাকে 

'মা' বলিয়া! ডাকিতেন) সাত্বনা দিবার জন্য 

মায়াবতী যাইতে ইচ্ছা করিলেন। স্বামীজী 
আসিতেছেন জানিয়া যাবতীয় বন্দোবস্ত 

বিরজানন্দ করেন। মায়াবতীতে স্বামীজী 
যে দু-সপ্তাহ ছিলেন, তাহার ভাস্বর স্মৃতি 

বিরজানন্দের হদয়ে সারাজীবন জলজ্বল কবিত। 

এ গল্প বলিতে তাহার কখনও ক্লান্তি ছিল না| 

হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে কী একান্ত ভাবেই 

না তিনি স্বামীজীর সান্নিপ্য লাভ 

করিয়াছিলেন ! 

১৯০২ খুঃ ৪ঠা জুলাই স্বমীজীর মহা- 
সমাধির দিন “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার প্রচারের 
উদ্দেশ্যে বিরজানন্দ আমেদাবাদে ছিলেন । 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্য--ণম সংখ্য| 

এই মর্মাস্তিক সংবাদ তাহার হদয়মন এককালে 
নিপ্পেষিত করিয়। দ্রিল। তাড়াতাড়ি তিনি 

মায়াবতী ফিরিয়া! কিছুকাল একাস্তমনে ধ্যান- 
ভজনে কাটাইবার সঙ্কল্প করিলেন । এই সমর 
তিনি দৈনিক ১৫1১৬ ঘণ্টা! জপধ্যান করিতেন। 

১৯০৬ খৃঃ মায়াবতীর তাশীস্তন অধ্যক্ষ 

স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর 

বিরজানন্দ উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ হন। এ 

সময়ে তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে 

পরিচালিত ইংরেজী মাসিক-পত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত 
পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ এবং প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য শিষাদের সহায়তায় স্বাধীজীর সুবৃহৎ 

ইংরেজী জীবনী প্রকাশ ও বক্তৃতাবলী সঙ্কলন 
করেন। ১৯১৪ খুঃ হিমালয়ের প্রাকৃতিক 

সোন্দর্ষের নিকেতন মায়াবতীর নিকটস্থ 
শ্যামলাতাল নামক নির্জন স্বানে “বিবেকানন্দ 

আশ্রম” প্রতিষ্ঠাপূর্বক ১৯২৬ খুঃ পর্যন্ত ধ্যান- 
ভঙ্জনে নিরত থাকেন । 

১৯৩৪ খুঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের 

সম্পাদক, ১৯৩৮ খুঃ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। 

১৯৫১ খুঃ ৩০শে মে ৭৮ বৎসর বয়মে 

তিনি বেলুড় মঠে মহাসমাধি লাভ করেন। 



সমালোচনা 
ংলার বিবেকানন্দ (বাংলার 

তরুণদের প্রতি ম্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 

শিক্ষা ও প্রেরণা )--্বামী শ্রদ্ধানদ্দ। 

প্রকাশক £ সম্পাদক বিবেকানন্দ-সঙ্ঘ, বজবজ, 

২৪পরগন1। পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ২২। 

স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে বহু পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের বর্তমান 

অবস্থায় বাংলার তরুণসমাজ স্বামীজীর নিকট 

হইতে কি প্রেরণা লাভ করিতে পারে, তাহার 

যথার্থ দ্রিগদর্শন উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে 

লেখা এই আলোচ্য গ্রন্থটি । 
বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলার ছেলেমেয়েদের 

লয় ও কর্মপ্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়! স্বামীজীর 

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। এবং তেজোবীর্য, চরিত্র, 

দেশ ও ধর্ম সন্ধে অগ্রিময়ী বাণীর উপর অভিনব 

আলোক সম্পাত কর! হইয়াছে । ভাব, ভাষা, 

বিষয়বস্ত--সব দিক দিয়াই গ্রন্থখানি স্বন্দর | 

আশ! করি -বাংলার ঘরে ঘরে ও প্রতিটি 

স্কুল-কলেজে এই গ্রন্থ পঠিত হইবে এবং বাংলার 

ছেলেমেয়ের! ইহা পাঠ করিয়া জীবনের কর্তব্য 

সম্বন্ধে সচেতন হইবে। 

যুগ্বীচার্ধ বিবেকানন্দ (হিন্দী)-লেখক 
ও প্রকাশক £ স্বামী অপূর্বানন্দ। অধ্যক্ষ 
শীবামকৃষ্জ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী। 

পৃষ্ঠা ১০০ । 

হিন্দীতে ম্বামীজীর প্রামাণিক জীবন- 

কাহিনী--শতবাঁধিকী উপলক্ষে বিনামূল্যে 
বিতরণের জন্য সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া 

সহজ সরল ভাষায় লেখা পুস্তকখানি হিন্দী- 
ভাষাভাষী অঞ্চলে স্বামীজীর ভাবপ্রচারে বিশেষ 

সহায়ক হইবে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত | 

অমিয়-বাণী-প্রীউযাপদ মুখোপাধ্যায় 
সঙ্কলিত। প্রকাশক £ জেনারেল প্রিণ্টাম 

য্যাণ্ড পারিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতল! স্ট্রীট, 
কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠ ১৭৬; মূল্য ২২ । 

আলোচ্য পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ্রীত্রীমায়ের 
উপদেশ এবং শ্রীরামকষ্ের সকল সন্গ্যামী 
সম্তানের (সংখ্যায় মোট ১৬ জন ) বাণী বিশেষ 

যত্ব সহকারে সন্নিবেশিত | বইটির “অমিয়-বাণী 

নাম সার্থক। 

মর্মবাণী_লেখক ও প্রকাশক : প্রীমকুমার 
সুর, শ্রীঅরবিন্দ মন্দির। ৫1১০* আউদ গর্ব 

শিবালয়, বারাণসী। পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য ২২। 
অববিন্-ভাবের আলোকে প্রস্ফুটিত 

হদয়-কমলের এই কাব্যন্ূপ ও মর্শের বাণী 

সুধীচিত্ত আকৃষ্ট করবে । 

বাংলায় উপনিষ্ (দ্বিতীয় খণ্ড)-_- 
অন্থবাদক ও সম্পাদক £ শ্রীপ্রফুললকাস্ত বস্থ। 

প্রকাশক £ শ্রীপ্রশাস্তকৃমার বস্থু, পি ৩৭৮ 
কেয়াতল1 লেন, কলিকাত1 ২৯। পৃষ্ঠা ৪৪৬) 

মূল্য ৭২। 

“বাংলায় উপনিষদে'র দ্বিতীয় খণ্ডে বৃহ- 

দারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যগুলির 

মূলাহ্যায়ী সরল বাংলায় অন্থবাদ কর! হইয়াছে। 
প্রাচীন ও নবীন ভাষ্যকার ও টীকাকারদের 

ব্যাখ্যাও সন্গিবেশিত। কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্ভালয়ের দর্শন বিভাগের ভৃতপূর্ব অধ্যক্ষ ও 
প্রধান অধ্যাপক ড্র আ্রীসতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

মুখবন্ধে লিখিয়াছেন £ "**'ইছাতে শুধু 

অনুবাদের সৌষ্ঠব বুদ্ধিই হয় নাই, উপরস্ধ 
উপনিষদেয় তাৎপর্য-নির্ণয়ের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও 

পরিচয় দেওয়| হ্ইয়াছে। --আমরাও ইহা 

মমর্থন করি। 

রা 



৩৮৮ 

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক-_ছুইটি উপনিষদৃই 

কঠিন। ইহাদের বিষয়বস্তর সাধারণ পাঠকের 
বোধগম্য করিতে সুধী গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম 

করিয়াছেন । আশা! করি--প্রথম খণ্ডের শ্ঠায় 

দ্বিতীয় খণ্ডও পাঠকসমাজে সমাদর লাভ 

করিবে । | 

€নৌমি গুরু-বিবেকানন্ান্ঃ_.বিবেকাঁ- 
নন্দ-শতবাধিকী-স্মারক গ্রন্থ। প্রকাশক £ 
রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ আশ্রম বিবেকানন্দ ইনস্টি- 

টিউশন শতবাধিকী সমিতি, ৭1৮, নস্করপাড়া 
১ম বাই লেন, কানুন্দিয়, হাঁওড়1। পৃষ্ঠা ১৬০। 

স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 

স্মারক গ্রন্থগুলির মধ্যে আলোচ্য পুস্তকটি 
বিশেষ মর্ধাদাী লাভ করিয়াছে । কয়েকটি 

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ £ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, 

রামকুষ্খ-আন্দোলন ও স্বামী বিবেকানন্দ, 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৭ম সংখ্য 

শ্বামীজীর কর্মহুচী, বিবেকানন্ম ও মানবতাবাদ, 
শতাব্দীর আলোকে বিবেকানন্দ, সমাজ ও 
রাষ্্রচিত্তায় বিবেকানন্দ, সৈনিক সন্ন্যাসী । 

বিচিত্র ও প্রয়োজনীয় বিষয়-সনিবেশে 

সম্পাদনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়। 

যায়। 

বিবেকা নন্দ-শত-দীপায়ন--প্রকাশক : 
বিবেকানন্দ -সঙ্ঘ, বজবজ, ২৪ পরগনা । পুষ্ঠা 

৩৮৫ : মূল্য ৫২ । 

ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কতে মোট ৫৩টি 

স্বলিখিত রচনায় সমুদ্ধ “বিবেকানন্দ-শত- 

দীপায়ন' স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিকীতে সার্থক 
শ্রদ্ধাঞ্জলি | প্রবন্ধ-নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে ও 

বিশলতাম্ম এই গ্রন্থ বিবেকানন্দ-ভাবানু- 
রাগীদের চিত্ব আকর্ষণ করিবে । 

শতবাধিকী উপলক্ষে নৃতন প্রকাশন 
স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নিয়লিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পাইয়৷ আমর 

আনন্দিত হইয়াছি £ 

বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা--ব্লীতামসরঞ্জন রায়। 

১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। আযণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, 

প্রকাশক; জেনারেল প্রিণ্ট।” 

পৃষ্ঠ] ১৭০; মুল্য ৪২। 

স্বামী বিবেকানন্দ (নাটিকা )-_শ্রীতামসরঞ্ন রায়। প্রকাশক £ জেনারেল প্রিন্টার্স 

আযাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্রীট, কলিকাতা! ১৩। পৃষ্ঠা ৩৬; মুল্য ৫০ ন.প. | 

শ্রদ্ধার্ঘ্য (স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত বাধিকী উপলক্ষে রচিত সঙ্গীতালেখ্য ) 
_শ্রীস্বধীরকূমার দত্ত । পৃষ্ঠা ১৮। 

যুগ্রবাণী-মালদহ বিবেকানন্দ শতবাধিক উৎসব-কমিটির পক্ষ হইতে স্বামী পরশিবানন্দ 
কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২২। 

বিশ্ববিবেক_সম্পাদন! £-অসিতকুমার বন্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রগাদ বন, শংকর। 
প্রকাশক £ বাকৃ-সাহিত), ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা! ৯। পৃষ্ঠা ৫১৮) মূল্য ১০২। 



শতবাধিকী বিজ্ঞপ্তি 
বিবেকানন্দ-শতবাধিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুদ্ধানন্দ জানাইতেছেন ঃ 
জান্বআরি, ১৯৬৩ স্বামীজীর শতবাধিক উৎসবের শুভ উদ্বোধনের পর হইতে ভারতের 

নানাস্থানে এবং এশিয়া, ইওরোপ, আমেরিক, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্বানে এই উৎসব 

অনুষিত হইতেছে । 
(১) ডিসেম্বর, ১৯৬৩ হইতে জান্ুআরি ) ১৯৬৪ পর্যন্ত কলিকাতায় শতবাধিকীর সমাপ্তি- 

উৎসব অহুঠিত হইবে । বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাময়িকভাবে নির্ধারিত তারিখগুলি 
নিয়ে দেওয়া! হইল £ 

১৯শে হইতে ২২শে ডিসেম্বর, *৬৩*****'মহিলা-সম্মেলন 

২০শে ডিসেম্বর হইতে প্রায় ৪ সপ্তাহ..." প্রদর্শনী 
২৩শে হইতে ২৫শে ডিসেম্বর, ৬৩.-**'সঙ্গীত-সম্মেলন 
২৬শে হইতে ২৯শে ভিসেখ্ধরের মধ্যে-*"***ছাত্র-সম্মেলন ও শোভা যাত্র] 
৩০শে ডিসেম্বর হইতে প্রায় ৬ দিন যাঁবৎ...'**্ধর্ম-মহাসভা | 

স্বামীজীর শতবারিকী একটি দুর্লভ অন্থষ্ঠান, আমাদের মধ্যে কেহই স্বামীজীর দ্বিতীয় 
শতবাঁধিকী দেখিবার আশ] করিতে পারি না, অতএব সকলকে অন্থরোধ কর! যাইতেছে যে, 

তাহারা যেন এই সমাপ্তি-উৎসবের বিভিন্ন অহৃষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিয়া সক্রিয় অংশ 

গ্রহণ করেন। 

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও যিশনের প্রায় সকল কেন্ত্রেই স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব অন্ুঠিত 
হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের ভক্ত ও বদ্ধুগণ যাহাতে কেন্দ্রীয় শতবানিকী কমিটির 
সভ্য হন এবং শতবাধিক “কুপন' ক্রয় করেন, তাহার জন্য কম্নিগণকে চেষ্টা 
করিতে অন্বরোধ করা যাইতেছে । 

(৩) কেন্দ্রীয় শতবাধিকী কমিটি কর্তৃক ইতিপূর্বেই নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত 
রঃ হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি প্রকাশিত হইবে । শ্রীরামক্ষ্জ মঠ ও মিশনের সকল 

কেন্দ্রকে ২০% কমিশনে বই দেওয়া হইবে £ 

১, “ছোটদের বিবেকানন্দ'_ স্বামী নিরাময়ানন্থ প্রণীত, মূল্য ৫* ন, প. 

ম্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রণীত, মূল্য ২. 

“বিবেকানন্ব-লীলাগীতি- স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত; মূল্য ১২ 

৪, “দিব্যগীতি+ স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত, মূল্য ৮২ 

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, স্বামী তেজসানন্দ প্রণীত 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ” এবং স্বামী 

অপূর্বানন্দ প্রণীত 'যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্ব' (হিশ্দী) অগস্ট, ১৯৬৩ মধ্যে প্রকাশিত 
হইতে পারে। শিশুদের সচিত্র বিবেকানশ্ব প্রস্তরতির পথে। 

(৪) স্বামীজীর সুন্দর প্রতিকৃতি ও বাণী সম্বলিত তিন রকমের “লকেট' (মূল্য ৫* ন. প.. 

৩৮ ন. প. এবং ২৫ ন,প ) বাহির কর! হইয়াছে, প্রত্যেকটিতে ৫ ন, প. কমিশন 

দেওয়া হইবে। 

ডে? 



শ্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 

শতবাষিকী সংবাদ 

বেলঘরিয়া $ রামকৃষ্জ মিশন সঈুডেন্টস্ হোমে 
স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে সপ্তাহ- 

ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয় ২২শে জান্আরি। 

সকালে প্রভাতফেরি দ্বারা উৎসবের স্থচন] 

হয়। বিকালে জয়ন্তী উৎসবের প্রারস্িক 

সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীরাম মঠ ও 
মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীযৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ 

মহারাজ । তাহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ সকলের 

অন্তর স্পর্শ করে। ডঙ্টর প্রতাপচন্ত্র চন্্র ছিলেন 

প্রধান অতিথি। মঠ ও মিশনের সাধারণ 

সম্পাদক আরীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্মজী অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন। স্বামী পুণ্যানন্দ মনোজ্ঞ 

ভাষণ দেন। সভাশেবে পৃজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ 

মহারাজ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর 

দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সাতদিন ধরিয়া ইহ] 

সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছে । প্রদর্শনী 
খুবই উচ্চাঙ্গের হয় এবং দর্শকবৃন্দের অকু্ঠ 
প্রশংসা অর্জন করে। 

অন্তান্ দিনের উল্লেখযোগ্য অন্ৃষ্ঠান £ 

২৩শে নেতাজী দ্রিবসের সভ।1, ২৪শে ২৪-পরগন। 

জেলার ছাত্রদের মধ্যে স্বামীজীর ত্রিবর্ণচিত্র 

বিতরণ, ২৫শে ব্যায়াম-প্রদর্শনী ও শ্রীত্রিপুরারি 
চক্রবর্তী কর্তৃক মহাভারতশ্ব্যাখ্য!। 

২৬শে জান্বআরি প্রজাতন্ত্র-দিবসে 

আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী 

জ্ঞানাক্সানন্দ সুচিস্তিত ভাষণ দেন ও স্বামী 

অমলানন্দ স্বললিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
শতবাধিক উৎসবের সঙ্গে বিদ্বার্থ 

আশ্রমের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের ত্রৈবাধিক 
মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

শতবাধিকী উপলক্ষে বিদ্যার্থী আশ্রম হইতে 
৫টি পুস্তক প্রকাশ কর! হয় (দ্রষ্টব্য--উদ্বোধন 
ফাল্তুন সংখ্যা পৃঃ ১১১)। 

প্রতি সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে 

স্বামীজীর জীবনালেখ্য অবলম্বনে ভাষণ খুবই 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 

সারগাছি (মুশিদাবাদ) £ স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ-জয়স্তীর পুণ্য বৎসরে 

সারগাছি রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে 

দ্বিতীয় পর্যায়ে গত ২রা ও ও৩র| মার 

বহরমপুরের আশ্রম-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে, ৪ঠ1 যার 

কৃষ্ণনাথ কলেজ-হলে, €&ই মার্চ বেলডাঙ্গার 

সকুল-প্রাঙ্গণে, ৬ই মার্চ জঙ্গীপুব কলেজ- 
প্রাঙ্গণেঃ ৮ই মার্চ কান্দী ববীনদ্র-ভবন- 
প্রাঙ্গণে এবং ৯ই মার্চ অপরাহে সারগাছিতে 
আশ্রয়-প্রাঙ্গণে এবং সধ্ধ্যায় আশ্রমের ট্রেমিং 
কলেজ-হলে স্বামী ধ্যানাত্ানম্ স্বামীজীর জীবন 

ও বাণী সম্বন্ধে বিস্তৃত ও হদয়গ্রাহী আলোচন! 

করেন। বহরমপুরের জনসভায় জেলাশামক 

শ্রীদিলীপকুমার ওহ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ 

ডক্টর রামচন্দ্র পাল, অধ্যাপক রেজাউল করীম 

এবং আ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বামীজীর জীবন 

আলোচন। করিয়া এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত 

করেন। 
শতবর্ষজয়ন্তীর তৃতীয় পর্যায়ে বহুরমগুরে 

২৫শে ও ২৬শে মে ছইদিবসব্যাগী এক কর্মী 

গ্রহণ করিয়! স্বামীজীর জীবন-দর্শন সধস্ধে 

মনোজ্ঞ আলোচনা করেন উদ্বোধনের স্বামী 

নিরাময়ানন্দ ও স্বামী নিবুত্ত্যানদ্দ) নবেন্দরপুর 

রামকৃষ্খ মিশন আব।সিক মহাবিগ্ভালয়ের 

অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ এবং ত্রিপুরা! জেলার 



শ্রাবণ। ১৩৭ ] 

কৈলাশহুর রামকৃষ্ণ মহাবিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ 

ড্র সচ্চিদানন্দ ধর। দ্বিতীয় দিনের সভাপতি 

ছিলেন শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্তাল এম. এল' সি. 

মহোদয় । প্রথম দিবস সভান্তে কীর্তন-রসসাগর 

শ্রীন্দকিশোর দাস কীর্তন গান করেন। 

মধ্য-কলিকাতা স্বামীজী শতবাধিকী সমিতির 
সৌজন্তে স্বামীজী সম্বন্ধে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা] 

করা হইয়াছিল। 
এই তৃতীয় পর্যায়ে ২৭শে মে জলাঙ্গী থানার 

অন্তর্গত সাগরপাড়া গ্রামে এক বিরাট 

জনসভায় স্বামী সুখদানন্দের নেতৃত্বে ডক্টর 

সচ্চিদানন্দ ধর, স্বামী মুমুক্ষানন্দ ও অধ্যাপক 

শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ সুচিন্তিত ভাষণের মাধ্যমে 
স্বামীজীর জীবন আলোচন1 করেন। দূরবর্তী 

গ্রামসমূহ হইতে প্রায় ছুই হাজার নরনারী 
সভায় যোগদান করেন। 

২৯শে মে দেবগ্রামে, ৩০শে মে সারগাছি 

আশ্রমের পার্শ্ববর্তী শ্রীপুর ডাঞঙ্গ|! গ্রামে, ৩১শে 
মে ভাবত। গ্রামে এবং ১ল! জুন নওদ1 গ্রামে 

অন্বরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বত্র স্বামী 

সুখদানন্দ, ডর সচ্চিদানন্দ ধর, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, 

অধ্যক্ষ শ্রীগোকুলচগ্র দাস, অধ্যাপক শ্ীঅমুল্য- 

চরণ গুহ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়| 

আলোচন। করেন। 

৩০শে ও ৩১শে মে এবং ১লা জুন সভার 

পরে আলোকচিত্রের সাহীয্যে ডক্টর ধর 
স্বামীজীর জীবন-চরিত আলোচনা করেন। 

ইহা! গ্রামবাসীদের খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। 
ময়মনসিংহ ৫ প্রীরামকৃষ্খ মিশন আশ্রমে 

গত ২২শে ফেব্রআরি হইতে ১ল! মার্চ 

শ্ীরামকঞ্জ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব সুসম্পন্ন হয়। 

স্থানীয় বক্তাগণ মহতী সভায় স্বামীজী 

সন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 'যুবদিবস* ও 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবান্ ৩৯১ 

“মহিলাদিবসে' শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীত্রীম! ও স্বামীজীর 

দিব্য জীবন ও ভাবধারা অবলম্বনে বিস্তৃত 

আলোচন। হয়। আশ্রম-ছাত্রাবাসের বিগ্ভাধি- 
বৃন্দ “শ্রীরামকৃষ্ণ নাটক অভিনয় করে। 

উৎসবের শেষ দিবসে প্রভাতে 

শোভাযাত্রা-সহ নগর-পরিক্রমা, মধ্যাঙ্তে 

বিশেষ-পূজা-হোমাদি ও পরে নারায়ণ-শেবা 

অন্থঠিত হয়। প্রায় ৪,০০০ নরনারী প্রসাদ 

গ্রহণ করেন। 

বালিয়াটি ঃ রামকষ্জ মিশন সেবাশ্রমে 
গত ১৪ই হইতে ১৮ই জ্যষ্ঠ স্বামীজীর 

শতবাধিক উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্জ-জন্মোৎ্সব 
সম্পন্ন হইয়াছে । শোভাযাত্রা, বিশেষ-পুজা, 
পাঠ, ভজন, কীর্তন, নরনারায়ণ-সেব, 

সারদামণি বালিকা-বিছ্ভালয়ের ছাত্রীদের 
আবৃত্তি ও পারিতোধিক-বিতরণ অন্ত হয়। 

উৎসবের শেষ দুই দিন ছুইটি ধর্মসভার 

আয়োজন করা হয়, বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও স্বামীজীর জীবন ও উপদেশ অৰলথ্নে 

মনোজ্ঞ আলোচন1 কবেন। 

কার্যবিবরণী 

নিউদিক্লী £ রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬১-৬২ 
থুঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমর! আনন্দিত 

হইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচন1 ও 

বক্তৃতার মাধ্যমে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃ্খ- 

বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করা হয়। 

পূর্বপূর্ব বৎসরের স্তায় জন্মোৎসবগুলি সুুভাবে 
সম্পন্ন হয়। গ্বামীজীর উৎসবে স্কুল-কলেজের 

ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা 

করা হইয়াছিল। শ্রীরামরুঞ্জ-জন্মোৎসবে 
নরনারায়ণ-সেব। হয়। 



৩৪৯২ 

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১৩,৪৪৯ ( নুতন 
সযোজিত ১১৭৯৯); পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্য। 

১৫০৭৬ | পাঠাগারে ১৩টি দেনিক ও ১২০টি 

সাময়িক পত্রিকা! লওয়! হয়। 

আশ্রমের চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে 

৩৭১৭১৬ (নুতন ৭,৯৪৭) রোগী প্রধানত; 

হোমিওপ্যাথিক-মতে চিকিৎস। লাভ করে। 

আশ্রম-পরিচালিত কারোলবাগ যশ্মা-ক্লিনিকে 

চিকিৎসিতের সংখ্য। ( নৃতন 
১১৮৩২) অন্তরিভাগে ৫০ জন রোগী 

পর্যবেক্ষণ কর] হয়। 

মহিলা-সমিতির উদ্যোগে সারদা-মন্দিরে 

৬-১২ বৎসরের বালক-বালিকাদের ভজন, 

ধ্যান, গল্প, নাটক প্রভৃতি শিক্ষা (ওয়! 

হয়। 
রেছুন £ রামকর্জ মিশন সেবাশ্রম 

্রক্মদেশে জাতিধর্মনিধিশেষে মানব-সাধারণের 
সেবারত। ১৯৬১ খুঃ বাধিক কার্যবিবরণীতে 
প্রকাশ £ বর্তমানে অন্তবিভাগীয় হাসপাতালে 

বিভিন্ন ওয়ার্ডের মোট শধ্যা-সংখ্যা ১৬২। 

সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল ওয়ার্ড ছাড়া পৃথক্ 
ক্যান্সার, চক্ষু ও রুম, ওয়ার্ড আছে। 

বহিবিভাগে প্রতিদিন বহুসংখ্যক রোগী 
চিকিৎসিত হয়, গড়ে দৈনিক রোগীর সংখ্য। 

৬৫০| আলোচ্য বর্ষে 'এই বিভাগে মোট 

চিকিৎসিতের সংখ্য।. (নূতন 

৬৯১,৮৮৭); সাধারণ অস্ত্র-চিকিৎসা ৫,৯৪৪ । 

অন্তবিভাগে ৪,১০৩ রোগী চিকিৎস! লাভ করে, 
তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে 

১১২৬০ ও ৪৭১। বিশেষ অস্ত্র-চিকিৎসা ১,৩২১। 

ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১১১৪৬৩ নমুন! 

পরীক্ষা! কর! হয়। মেবাশ্রমের নাপিং ্রেনিং 

স্থল হইতে ১৮ জন নাপিং পরীক্ষায় উততীর্শ 

হইয়াছে। 

১১৩৯১২৩৯ 

১১৯১)৫৭৪ 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

হ্যান্ক্রান্দিস্কো! (বেদাত্ত-সোসাইটি) : 
নৃতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেল! ১১টার সময় 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং বুধবার 

রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী 

শান্তশ্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃত। দেন। 

নভেম্বর, ”৬২: মানুষের একটি ন1 ছুটি 
আত্মা? আধ্যাগিক-- জীবন খুব সহজ অথচ 
খুবই কঠিন; ঈশ্বরকে কিভাবে ভালবাসিতে 
হইবে, কিন্ধূপে তাহার কৃপা লাভ হইবে? 
অধিচেতন মনের জাগরণ; আত্মার মহ! 
জাগরণ ; আমাদের কি স্বাধীন ইচ্ছা আছে? 
অচিস্তণীয়কে চিন্তা করা, অজ্ঞাতকে জানা; 
শবীর এবং মন হইতে আত্মার দিকে । 

ডিসেম্বর ঃ একাগ্রতা, ধ্যানঃ আত্মজ্ঞান) 
কর্মবিধান ও পুনর্জন্ম ১ মন--ইহার উৎপত্তি ও 
লয়; যিশুখুই ও স্্ররামকৃষ্চ ; ভাব, আদর্শ ও 
বাস্তবতা; “অহং' জয় করিবার উপায় । ঈশ্বরা- 
বতারের রহস্ত ; খৃ্ট--আচার্য ও মুক্তিদাতা। 

জান্ুআরি, ৬৩: আধ্যাত্মিক সাধন।) 
পুরাতনের বিদায় এবং নৃতনের আবাহন 
তোমরাই জগতের আলো; শান্তি নয়, যুদ্ধ! 
বিবেক ও মন) স্বামী বিবেকানন্দ_ ব্যক্তি ও 
ভবিষ্যদবক্ত।; মৌনের নিরাময়-শক্তি; জড়, 
মন ও মানুষ; স্বামীজীর অসমাপ্ত কার্ষস্থচী | 

ফেব্রমারি  আত্মশক্তি কি? সত্যান্থ- 
সন্ধিৎসুর শিক্ষা!) অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা; 
যোগ-জীবনের অবলম্বন ; মন যখন আত্ম! হয়) 
মায় কি? ঈশ্বরের মানবতা ও মানবের 
দেবত্ব ;ঃ আত্মজয়ী কিভাবে হওয়া যায়? 

পুরাতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বাত্রি ৮টায় 
ধ্যান এবং কঠ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের ক্লাস 
করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা 
করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত- 
তাবে সাক্ষাৎ করেন। নৃতন মন্দিরে প্রতিদিন 
পুজা হয়; বেদীর অন্মুখের হলে কেহ ইচ্ছ 
করিলে ধ্যান-্ধারণ1 করিতে পারেন । 



শ্রাবণ, ১৩৭০ ] 

বন্তৃতা-সফর 

বিবেকানন্দ শতবাধিকী কমিটির সাধারণ 

সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আহত হইয়] 

নিয়লিখিত স্বানসমুহে শতবাধিক উৎসবে 
স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন (১২ই জান্ুআরি 

হইতে ৪ঠ1 য়ে পর্যস্ত ) £ 

কলিকাতা £ কর্পোরেশন হল, কলেজ 

্্রট, মার্কেট; গ্র্যাণ্ড প্রিন্সেপ হল (রোটারি 

ক্লাব); রামকঞ্চ সারদ1 সংসদ; টালিগঞ্জ; 

চক্রবেড়িয়া হাই স্কুল; মুরলীধর গার্লস্ 

কলেজ; রামকৃষ্ণ ইনস্টিট্যুট অব কালচার; 
বেহাল]; দরিদ্রবান্ধব সমিতি; লেক গার্লস্ 

হাই ইংলিশ স্কুল? জয়পুরিয় ট্র্যাঞ্থুলার পার্ক) 
সার গুরুদাস ইনস্টিট্যুট, নারিকেল ভান; 
সিযুলিয়া এথলেটিক ক্লাব; রামকৃষ্ণ আনন্দ 

আশ্রম; একাউণ্ট্যান্ট জেনারেল অফিস, 

টস্টার্ন রেলওয়ে ; ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি 

হল) উইমেনস্ কলেজ, কর্মওয়ালিস স্ট্রীট, 

বিবিধ 

স্বামীজীর শতবাষিকী 

সিথি (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ 

সজ্ঘের উদ্যোগে গত ৬ই হইতে ১৫ই এপ্রিল 
দশদিনব্যাগী আ্ীরামকঞ ও শ্রীশ্রীমায়ের 

জন্মোৎসব এবং স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। 

স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী মুন্ময়মূতি 
ও আলোকচিত্রের সাহায্যে একটি প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল, প্রায় ৫*০*০ নরনারী 

এই প্রদর্শনী দর্শন করে । 
বিভিন্ন দ্বিনের ধর্মসভায় এ্রীরামকৃষ্চ ও 

স্বামীজী”, “শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজী”, 'যুগপ্রবর্তক 

বিবিধ সংবাদ ৩৯৩ 

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট ফ্রি স্কুল 
স্ট্রট; এণ্টালি ইউনিয়ন ক্লাব; কয়লাঘাট 

ইস্টার্ন রেলওয়ে অফিস; দমদম; স্বরেন্দ্রনাথ 
কলেজ। 

২৪ পরগনা £ বসিরহাট; নরেনত্রপুর 

রামকুষ্জ মিশন আশ্রম; গোবরভাঙ্গ! ; শ্রীতি- 

নগর; রানাঘাট; রহড়া; শহীদ-নগর ; 

ঠাকুরপুকুর ; বাশদ্বোণী; নিমপীঠ; আমড়া 
ডায়মণ্ড ক্লাব । 

সেবাসজ্ঘ; ভঙ্রেশ্বর ; 

(জলপাইগুড়ি ); 

হুগলি রামকৃ্চ 

খড়াপুর ; হাসিমার! 

অমরকানন, বাঁকুড়া । 

শোলাপুর ; বাসবেশ্বর কলেজ, বাগাল- 
কোট ; ভাক্কোডাগাম! হল, পাঞ্জিম? দামোদর 

বিছ্ালয়, মারগগাও, মাপস1; স্কাউটস্ বিল্ডিংস্, 

দাদার; উদয়পুর; রুড়কী; কনখল) 

গোরখপুর ? বারাণসী ১ পুন; নাসিক । 

সংবাদ 

বিবেকানন্দ) 'ম্বামীজীর স্বদেশপ্রেম” 

আ্রীত্ীমায়ের জীবনাদর্শ” 'ম্বামীজীর জীবনে 

গ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় 

আলোচিত হয়। স্বামী জ্ঞানাত্রানন্দ, 

নিরাময়ানন্দ, শ্রীবিনয়কুমার সেন, শ্রীহরিপদ 

ভারতী, স্বামী জীবানন্দ, শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, 

প্রব্রাজিক। বেদপ্রাণা, ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী 
প্রভৃতি ভাষণ দেন। 

লীলাকীর্তন, নাটকাভিনয়, বিবেকা নন্দ- 

বন্দন1, ভাগবত-কথকতা, পলীগীতি, ভজন- 

সঙ্গীত, ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা 

প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 



৩৯৪ 

বাগনান £ গত ১৫ই ও ১৬ই জুন 
বাগনানে স্বামীজীর শতবাধিকী উৎসব 
মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল হইতে 

প্রায় মধ্যরাত্র পর্যস্ত ভক্তিমূলক সঙ্গীত, 
প্রদর্শশী, ধর্মসভা, যোগব্যায়াম-প্রদর্শন, 
এ* সি. সি. প্যারেড, রামকৃঞ্চ-লীলাকীর্তন, 

'শ্রীরামকৃঞ্ ছায়াচিত্র প্রভৃতি অহষ্ঠান 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় 

সভাপতি ছিলেন ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

এবং দ্বিতীয় দিনে স্বামী নিরাময়ানন্দ | প্রবল 

বর্ষণ উপেক্ষা! করিয়াও বছু ভক্ত নবনারী এই 

উৎসবে যোগ দিয়! স্বামীজীর প্রতি তাহাদের 

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । 

কামারহাঁটী £ পৌরাঞ্চষ সমিতির 
পরিচালনায় স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে 
গত ১৭ই জাহুআরি স্থাশীয় বিভিন্ন স্কুলের 

ছুই সহআাধিক ছাত্রছাত্রী শোভাযাত্রা! করিয়! 
বেলঘরিয়া রামকৃষ্জ মিশন স্টডেণ্টস্ হোমে 

সমবেত হয় এবং আয়োজিত সভায় যোগদান 

করে। বিকালে স্থাশীয় ছাত্রমঙ্ল-সমিতি- 

প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। ছাত্র ও 

শিক্ষকগণ বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতিতে 

ংশ গ্রহণ করেন। গত ২০শে জানআরি 

বেলুড় মঠ হইতে কাশীপুর পর্যস্ত যে শোভাযাত্রা! 
অন্কঠিত হয়, তাহাতে এই সমিতি অংশ গ্রহণ 
করে। বৈকালে সাগর দত্ত বিদ্ভালয়-প্রাঙ্গণে 

আয়োজিত সভায় স্বামী ধ্যানাত্রানন্দ ও 

নিরাময়ানপ্প স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক 

লইয়। চিত্তাকর্ষক আলোচন1 করেন । 

রায়গঞ্জ (পশ্চিম দ্বিনাজপুর ) £ স্বানীয় 
প্ররামকৃষ্জ আশ্রম ও স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব কমিটির যুক্ত উদ্যোগে ৮ই হইতে ১৪ই 
ভুন সর্বসাধারণের জন্য স্বামীজীর জীবনী 

অবলম্বনে একটি চিত্র-প্রদর্শশী আয়োজিত 

উদ্বোধন | ৬৫তম বর্ষ-_-৭ষ সংখ্যা 

হয়) ১০ই ও ১২ই জুনের ধর্মসভায় ভাষণ 

দেন স্বামী সনদ্ধানন্দ, পরশিবানম্দ, গদাধরানন্ 

প্রভৃতি । উৎসবে ভজন, কীর্তন, রামায়ণ- 

গান ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল। 

ডিক্রগড় £ প্রীসারদা সজ্ঘের উদ্যোগে 
গত নই হইতে ১১ই জুন স্বামীজীর শতবাধিক 

উৎসব অহুঠিত হয়। তিন দিনের সভায় 
প্রব্বাজিক। শ্রদ্ধাপ্রাণ! স্ুচিস্তিত ভাষণ দেন। 

মহিলা-সভায় সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা 

দেববাল! ভূইঞ]1। 
গীংড়া তোনাচুড়া (মেদিনীপুর ) £ 

দেশপ্রাণ পাঠাগারে গত ১১ই জুন স্বামীজার 
শতবাধিকী উপলক্ষে বেদপাঠ, শোভাযাত্রা) 
পূজাপাঠ, আবৃত্ি-প্রতিষৌগিতা, ধর্মসভাঃ 

বিবেকানন্ব-লীলাগীতি, "বাংলার বিবেক' 

নাটকাভিনয় প্রভৃতি অহৃঠিত হয়। 

হাওড়া ঃ রামকৃষ্+বিবেকানন্দ ইনসি- 

টিউশনের উদ্যোগে গত ২৩শে ফেব্রুআরি 
২১ দিনব্যাপী স্বামীজীর শতবাধিক উৎসবের 
উদ্বোধন হয়। ২৪শে ফেব্রআরি আয়োজিত 

সভায় সভাপতি ভর্টুর রযেশচন্দ্র মজুযদার 
নান নৃতন তথ্যের সাহায্যে ম্বামীজীর 
সংঘাতময় বলিষ্ঠ জীবন সম্পর্কে ভাষণ দেন। 

বিভিন্ন দ্বিনের সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ 'স্বামীজীর 

শিক্ষাচিত্তা”» “জাতীয় শিল্পজাগরণে স্বামীজীর 

দান”, “স্বামী বিবেকানন্দ ও মানবধর্ম” 

স্বামীজীর পত্রাৰলী' “স্বামী বিবেকানন্দ ও 

বুদ্ধদেব”  “বিবেকানন্ব-সাহিত্য” সম্বন্ধে 
আলোচন।! করেন। 

অন্ান্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 

স্কতে ও বাংলায় “যয-নচিকেতা-সংবাদ', 

ছাত্রদের সঙ্গীত আবৃত্তি ও বক্তৃতা, 'ীরামকৃষ্ণ? 
ও “অঙ্কুরে বিবেকানন্দ” অভিনয়, ব্যায়াম- 

প্রদর্শনী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, 'যুগাচার্য”-লীলাগীতি | 



শ্রাবণ; ১৩৭০ ] 

২রা মার্চ স্বামী নিরাময়ানন্দ পক্ষকালব্যাপী 

(বিবেকানন্দ-প্রদর্শশী'র উদ্বোধন করেন । 

প্রদর্শনীতে পাঁচটি বিভাগ ছিল £ বিবেক- 

নগ্ডপ, আনদদ-মণ্ডপ, শিল্প-মণ্ডুপ, মুর্তি-মগ্ডপ, 
বিজ্ঞান-মণ্ডপ। 

১০ই মার্চ স্বামী ওক্কারানন্দ সভাপতির 

ভাবণে উপনিষদের আত্মবোধের উপর স্থাপিত 

স্বামীজীর বাণীর মহিমা ধোষণ1 করেন। 

কুচবিহার ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৬ই 
হইতে ২২শে মার্চ পর্যন্ত স্বামীজার জন্মশত- 

বাধিক উৎসব বিশেষ-পৃজা, প্রসাদ-বিতরণ, 
্বামীজীর পূর্ণাবয়ব কারুকার্ধ-মণ্ডিত রথারূঢ 

প্রতিকৃতি-সহা শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, 

স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী-সমধিত চিত্র- 

প্রদর্শনী, বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, মহিল1-সভা 

স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক যাত্রাভিনয় এবং 

বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকা- 

ভিনয়, ক্রীড়া-প্রতিষোগিতা এবং পুরস্কার- 

বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই 

উৎসবে স্বামী ধ্যানাত্বানন্দ, প্রণবাত্বাণন্দম এবং 

অজঞ্জানন্দ বক্তৃতা করেন। সাঁতদিনব্যাপী 

উৎসবে শহবের সহ সহত্র নরনারী আগ্রহ 

সহকারে যোগদান করেন। 

মধ্যমগ্রাম (২৪পরগন1)£ সবুজের 
আসরে'র উদ্োগে গত ১২ই মে স্বামীজীর 

জন্ম-শতবাধিকী পালন কর! হয়। অধ্যাপক 

দেবজ্যোতি বর্ণ অহষ্টানে পৌরোহিত্য 

করেন এবং স্বামী জীবানন্দ প্রধান অতিথি-রূপে 

যোগদান করেন। সভার প্রারস্তে শিুকঠে 

£ই মহামানব আসে সঙ্গীতটি গীত হয়। 
বাধিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিত। ও দেশাত্মবোধক 
সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণের পর 
স্বাযীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপ- 

যোগী সুন্দর আলোচন1 হয়। পরে কতিবৃন্দ 
পবিলে-নরেন? নাটক অভিনয় করেন। 

বিবিধ সংবাদ ৩৪৯৫ 

কল্যাচক (মেদিনীপুর )$ শ্রীরামক্ 
সেবা-সমিতির উদ্যোগে ১১ই হইতে ১৩ই 
এপ্রিল স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব মহিল! 
বিদ্যাপীঠ, জুনিয়র হাইস্কুল ও প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পুজা-পাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ। 
বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে 
সুষ্ঠুভাবে উদযাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের 

অনুষ্ঠানে স্বামী গোপেশ্বরানন্দ, বিশ্বদেবানদ্দ ও 
চিদ্বসানন্দ যোগদান করেন। 

চেতল! (কলিকাতা) £ শ্রীরামকষ্ণ মণ্ডপ 

সমিতির উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল হইতে 

পাচদিনব্যাপী আ্ীরামকঞ্খজম্মোৎসপব ও 

স্বামীর্জীর শতবাধিকী উপলক্ষে বিশেষ-পৃজা 
পাঠ, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি অন্ৃষ্টিত হয়। প্রায় 
২৩০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রথম 

দিনের ধর্মসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 

স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন! করেন। 

দ্বিতীয় দিনে “কথামত পাঠ ও প্রীরামকৃ্ণ- 

লীলা-কীর্তন হয়। তৃতীয় দিনে স্বামী জীবানম্দ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম” বিষয়ে বক্তৃতা দেন। 

চতুর্থ দিন স্বামী নিরাময়ানন্দ 'যুগসমস্তা ও স্বামী 

বিবেকানন্দ সম্বষ্ধে ভাষণ দেন, অন্ত বক্তা] 

ছিলেন শ্রীবিনয়কুমার সেনগ্ুপ্ত। শেষ দিন 

বিদ্যায়তনের পারিতোধিক-বিতরণ অনুষ্ঠিত 

হয়। রাত্রে প্রাক্তন ছাত্রগণ “বিবেকানন্দ 

নাটক অভিনয় কবে। 

ভাঙ্গামোড়া (হুগলি )£ শ্রীরামকৃজ 

সেবাশরমে গত ১৬ই ও ১৭ই মার্চ শ্রীরামকুষ্- 
জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 
উপলক্ষে প্রভাতফেরি, বিশেষ-পৃজা, চণ্তীপাঠ, 

হোম, প্রসাদ-বিতরণ, বচনা-প্রতিযোগিতা, 

ভজন প্রভৃতি অঙ্থটিত হয়। ধর্মসভায় 

সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ | 



৩৯৬ 

লিলুয়। (হাওড়া )$ বকিডিবকানন্দ শত- 
বাধিকী কমিটির উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী 
শতবাধিক উৎসবের উদ্বোধন ও প্রদর্শনীর 

হ্বারোদবাটন করিয়া ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় 

শ্ীরামকৃঞ্জ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 

শ্রীযৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ সভাপতির 

ভাষণে বলেন £ স্বামীজী বর্তমান ভারতের 

জনক। আমাদের জাতীয় জীবনে তাহার বাণী 

চিরম্প্রবহমাণ। পশ্চিমী সভ্যতার মোহে 

যখন এদেশ আপন এঁতিহ্ব ভুলিয়া যাইতেছিল, 
তখন জাতির অন্তরে তিনিই শক্তি ও সাহস 

সঞ্চার করিয়াছিলেন | তাহার জীবন ও কর্ম 

হইতেই স্বাবীনতা-আন্দোলনের দেশনেতারা 

্বদেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ হইয়াছিলেন। 
বিভিন্ন দিনের বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে 

ছিলেন শ্রীদক্ষিণারঞ্রন বন, আ্ীশৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায়, স্বামী গভীরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ 
প্রভৃতি। শিশুদিবসে স্বামী নিরাময়ানন্ব 

গল্পচ্ছলে বলেন, শিশু নরেন্দ্র তাহার মাতা- 

পিতার নিকট কিভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। 

প্রথম দিন সকালে প্রভাতফেরি, পুজা, 
হোম, চণ্তী-গীতাউপনিষৎ-পাঠ হয়। সমান্তি- 

দিবসে হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও 

মিষ্টান্ন বিতরিত হয়| 

দোমড়৷ (বর্ধমান )৫ শ্রীরামরু্খ কুটিরে 
গত ১২ই মে শ্রীরামকঞ্খ-জন্মোৎসব উপলক্ষে 

বিশেষ-পৃজ1, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, বিবেকা- 
নন্দ-স্থৃতিবিদ্ভালয়ের উদ্বোধন, ধর্মসভা! প্রভৃতি 

অন্থঠিত হয়। স্বামী মহানন্দ “শ্রীরামক্জ ও 
স্বামীজী? সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 

বেহাল (কলিকাত1 ৩৪)? শ্ীরামকৃ্জ 
মঠে গত ১১ই হইতে ১৩ই মে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
জন্মোথসব ও হ্বামীজীর শতবাণিক উৎসব 
পৃজা-পাঠ। হোম, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ, 
ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন হ্য়। ৰ 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ _৭ম সংখ্য 

অমর কানন (বাঁকুড়া) $ প্রীরামক্জ 
সেবাদলের উদ্যোগে স্থানীয় আশ্রমে গত ২৩শে 
এপ্রিল স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে বিশেষ- 
পুজা ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। স্বামীজীর জীবন 
ও বাণী অবলম্বনে একটি সুন্দর চিত্র-প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বামী মহানন্দের 
পৌরোহিত্যে বৈকালে একটি ধর্মসভার 
অধিবেশন হয়। প্রধান অতিথি স্বামী সনুদ্ধানন্দ 
বর্তমান সময়ে সকলকে স্বামীজীর আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ 
করিতে বলেন। 

খেজুরী (মেদিনীপুর )$ গত ৬ই যা 
স্থাণীয় জনসাধারণের উদ্যোগে স্বামীজীর 
শতবাধিক উৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে 
অন্ৃটিত হয়। স্বামী গোপেশ্বরানন্দ ও অমলানন্দ 
এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। প্রভাতফেরি, 
পৃজার্চনা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, জনসভা, 
ভজন, প্রবন্ধ-পাঠ প্রভৃতি অন্বঠিত হয় । 

নাটশাল (মেদিনীপুর) 8 গত ৯ই হইতে 
১১ই মার্চ স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে 
শোভাযাত্রা, বিশেষ-পূজা» হোম, চণ্ভী গীতা 
'কথামৃত' ও বিবেকবাণী পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, 
ধর্মসভা, রামায়ণ-গান প্রভৃতি অন্ুঠিত হয়| 
স্বামী বিশোকাত্বানন্দ ও মিত্রানন্দ এই উৎসবে 
যোগদান করেন । 

দেউলপাঁড়। (হুগলি ) ঃ বিগ্ভানিকেতনে 
শ্রীরামকষ্-পাঠচক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গত 

১৬ই মে হইতে চারদিন যাবৎ স্বামীজীর 
শতবাধিক উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল 
মডেলের ছবির মাধ্যমে স্বামীজীর জীবনের 
প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর একটি প্রদর্শনী । 
ঘোড়শোপচারে পৃজা, হোম, চণ্তীপাঠ, ভজন, 
কথকতা, আলো কচিত্র-সহযোগে ম্বামীজীর 

জীবশী-আলোচনা প্রভৃতি অহুঠিত হয়। 



শ্রাবণ, ১৩৭০] 

বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ত্বামী গদাধরানম্ঘ; 

বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, শ্রীবিনয়কুমার সেনগ্ডপ্ত প্রভৃতি 
প্রীরবামকৃঞ্জ ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 

ভবানীপুর (২৪ পরগন1)ঃ£ গত 
১৯শে মে হাসানাবাদ থানার অন্তর্গত 

ভবানীপুর জুবিলি ইনস্টিটিউশনে স্বামীজীর 

শতবাধিক উৎসব সুঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 
আয়োজিত সভায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ 

স্বামীজীর কবিতা আবৃত্তি ও বাণী পাঠ করে। 

এবং বিদ্ভালয়ের শিক্ষকগণ স্বামীজীর উদ্দেশে 

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। স্বামী যতীল্্রানন্দ 

প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 

সভাপতির ভাষণে স্বামী জীবানন্দ শ্রোতৃ- 

মণ্ডলীকে ম্বামীজীর মহান্ ও বলিষ্ঠ আদর্শ 
অহ্ৃসরণে অনুপ্রাণিত করেন। সভায় 

শ্ীরামকঞ্জ ও স্বামীজী সন্ধে সুন্দর ভজনের 

ব্যবস্থা ছিল। 

আমেদাবাদঃ গত ১৭ই মার্চ 

গুজরাতের রাজ্যপাল শ্রীমেন্দী নওয়াজ জং 

ীবিবেকানন্দ-কেন্ত্র উদ্বোধন করেন। 

“সদ্বিচার-সমিতি'র পরিচালনায় স্বামীজীর 

ভাবধারা জনসাধারণের .. মধ্যে প্রচার করা 

এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রত্যেক মাসের 

১৭ই তারিখে সভা অন্থষঠিত হয়। ১৭ই মে 

আয়োজিত সভায় মন্ত্রী শ্রীরতুভাই আদানী 

সভাপতিত্ব করেন। শ্রীঝিনাভাই দেশাই ও 

সভাপতি মহোদয় স্বামীজীর জীবন ও বাণী 

অবলম্বনে ত্রন্বর আলোচন। করেন। 

তেজপুর (আসাম)£ গত ১৭ই 

জান্ুআরি স্থানীয় রামকৃষ্ক সেবাশ্রমের উদ্যোগে 

পূজা। হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্টিত 

হয়। ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর 

জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। 

বিবিধ সংবাদ ৩৯৭ 

হাজিগঞ্জ (কুমিল্ল1)$ গত ১৪ মার্চ 
স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠান- 
হুচী-সহায়ে তুষঠুভাবে অন্ুিত হয়। পণ্ডিত 

শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী ধর্মসভায় পৌরোহিত্য 
করেন। 

মুজেরঃ গত ংরা ও ওরা এপ্রিল স্থানীয় 
পাঠচক্রের উদ্ভোগে স্বামীজীর শতবাধিকী 
উপলক্ষে উদয়ন-পরিষদে আয়োজিত ধর্মসভায় 

স্বামী বীতশোকানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী 

অবলম্বনে বাংল! ও ইংরেজীতে ভাষণ দেন। 

ডক্টর হরিমোহন শাস্ত্রী তাহার হিন্দী ভাষণে 

আচার্য শঙ্করের সহিত স্বামীজীর তুলনামূলক 
আলোচন! করেন । সভায় ভজনগানের ব্যবস্থ। 

কর! হইয়াছিল। 

চৌধুরীহাট (কুচবিহার)£ গত &ই 
হইতে ৭ই এপ্রিল স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে তিন- 

দিনব্যাপী স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব বিবিধ 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত 

উদযাপিত হয়। স্বামী প্রণবাত্বানন্ম ছায়াচিত্র- 

যোগে শ্রীরামকৃঞ্জদেব ও স্বামীজীর জীবনের 

বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন । রি 

বাবুপুরুয়া (কানপুর)£ শ্রীরামকৃষ্ণ 
পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২১শে এপ্রিল প্রভাত- 

ফেরি, পুজা-পাঠ, ভজন-কীর্ভন প্রভৃতির 
মাধ্যমে স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব অনুষিত 

হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় কান্তকুজ 
কলেজের অধ্যক্ষ পৌরোহিত্য করেন। বিশিষ্ট 

বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও কার্মাবলী বিশ্লেষণ 

করিয়া হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজীতে মনোজ্ঞ 

ভাষণ দেন। ম্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ছিলেন 

অন্তম বক্তা । 



৩৯৮ 

রায়গুর ( দেরাছ্বন): বঙ্গভারতীর 

উদ্যোগে গত ১৭ই জাহুআরি স্থানীয় অর্ডন্াস 
ক্লাবগৃহে হ্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 
উপলক্ষে ভাব-গ্ভীর পরিবেশে ইংরেজী 

ংল! ও হিন্দীতে স্বামীজীর জীবন ও বাণী 

আলোচিত হয়। সঙ্গীত-শিল্পিগণ স্বামীজী 

সম্বন্ধে গান করেন। কিষেণপুর রামকৃষ্ণ 

আশ্রমের সন্র্যামিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন । 

বিকানীর £ শ্রীরামকষ্ক টরে গত 
১৭ই জাহুআরি স্বামীজীর জন্মশতবর্ধ-পৃর্তি 
উপলক্ষে বিশেধ-পূজা, ভজন, দরিদ্রনারায়ণ- 

সেবা, ধর্মসভ। প্রভৃতি অস্থুষঠিত হয়। অপরাহে 

একটি বিরাট শোভাযাত্রা নগর পরিক্রম! 

করে। স্বামীজীর নির্বাচিত বাণী হিন্দীতে 

ছাপাইয়। জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা 

হয় 

আজমীর £ গত ওর! মাঘ আজমীর 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজস্থানের 

রাজাপাল ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ। আজমীরে 
পাঁচদিনব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠান হইলে পর 
আজমীর আশ্রমের উদ্যোগে রাজস্থানের 
$ 

নিযমলিখিত স্বানগুলিতে স্বামীজীর শতবর্ষ- 

জয়ন্তী যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে : 

১, গভর্নমেন্ট দরবার কলেজ, কিষেণগঢ় ; 

২. পুলিস ট্রেনিং স্কুল, কিষেণগঢ় ; ৩. ব্লক 

উন্নয়ন কেন্দ্র, শিলোড়া; ৪, ভিলওয়াড়া 

বাজার; &*. বার এসোসিয়েশন, 

ভিলওয়াড়া1 ; ৬. উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, 

বিগোদ ; ৭, উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়, 
মগ্ডলগয ; ৮. মগ্ডুলগঢ় বাজার; ৯* উচ্চ 

ইংরেজী বিদ্যালয়, বিজোলিয়া ; ১০, উচ্চ 

ইংরেজী বিছ্ভালয়। মেড়তা সিটি; ১১, 
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মিউনিসিপ্যাল পার্ক, নাগৌর; ১২. 

কালেক্টরের কাছারী ভবন, নাগোৌর $ ১৩, উচ্চ 
ইংরেজী বিদ্যালয়, নাগৌর ; ১৪, মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়, নাগৌর | 

সর্বত্রই ম্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে 

যথেষ্ট উৎসাহের সধশর হয়। 

রামনগর (হৃষীকেশ ): গত ২৪শে ও 

২৫শে জানহ্বআরি বাবা কালী কমলীওয়াল। 
পঞ্চায়ত ক্ষেত্রের আত্মজিজ্ঞ।সা-ভবনে এক 

মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে যথাক্রমে স্বামী 

সদানন্দ গিরিজী ও স্বামী ভক্তানন্দের 

সভাপতিত্বে স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 

অন্ুঠিত হয়। 

প্রথম দিন হৃণীকেশের বিদ্ভালয়গুলিব 

ছাত্রছাত্রীগণ স্বামীজীর বাণী আবৃত্তি, স্বলিখিত 

প্রবদ্ধ-পাঠ ও ভাবণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান 

করে। দ্বিতীয় দিন বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর 

জীবন-বেদ ও বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে ভাষণ 

দেন। ছাত্রছাত্রীর্দিগকে পুরস্কার-বিতরণের 
পর সভা! সমাপ্ত হয় সকলের সমবেত 

প্রচেষ্টায় উৎসবটি সর্বাঙ্গস্ন্দর হইয়াছিল । 

াষ্ট্রপতি-ভবনে সংস্কৃত-নাট্যাভিনয় 

গত ১৬ই এপ্রিল কলিকাতার প্রাচ্যবাণী 

সংস্কত-নাট্যসজ্ঘ দিলীতে রাষ্্পতি-ভবনে 

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-বিরচিত সংস্কৃত 
নাটক অমর-মীরম* অভিনয়পূর্বক বিশিষ্ট 
অতিথিবৃন্দের বিশেষ আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন। 

ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকষ্ণন এই অভিনয়ের 

প্রশংসা করেন। প্রাচ্যবাণীর পক্ষ হইতে 
ডক্টর চৌধুরী রাষ্ট্রপতির হস্তে জাতীয় 
প্রতিরক্ষা-তহবিলের নিমিত্ত এক হাজার 

টাক! প্রদান করেন। 
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নববর্ষের প্রথম দিনে নিউদিল্লীর কালী- 

বাড়িতে প্রাচ্চবাণী যে অভিনয় করেনঃ 

তাহাতে পাচ হাজারের অধিক শ্রোতা 

উপস্থিত ছিলেন। তৎপূর্বদিবসে কনস্টিটিউশন 

ক্লাবহলে যে নাটক অভিনীত হয়, তাহাতে 

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী প্রধান 

অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন এবং সমগ্র 

অভিনয় দর্শনপূর্বক প্রাচ্যবাণীর নাট্যসজ্ৰের 

এবং সংস্কৃতশিক্ষা-সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টার তৃয়সী 

প্রশংসা করেন। এবারে নিউদিলীতে 

কনস্টিটিউশন ক্লাৰ-হলে “ভারত-বিবেকম্' এবং 

মেহাপ্রভূ-হরিদাসম্* নামক সংস্কত-নাটক- 

দ্বয়েরও প্রাচ্যবাণী সার্থক ব্ূপায়ণ করেন। 

পরলোকে শ্রীনাথ রায় 

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসী নিউইয়র্ক কেন্দ্রে 

স্বারী পবিত্রান্দের জ্যেষ্টভ্রাতা ঢাকা জেলার 

গীরপুর গ্রাম-নিবাপী শ্রীনাথ রায় গত ই 

'জো্ঠ প্রাতঃকালে ধানবাদে তাহার দ্বিতীয় 

পুত্রের বাসায় ৭৭ বয়সে সজ্ঞানে পরলোক 

গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমহীপুরুষ 

মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি বছ জন- 

হিতকর কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

শিক্ষকতী-কার্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 

তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন। 

তাহার দেহযুক্ত আত্মা! চিরশান্তি লাভ করুক। 

পরলোকে শচীনন্দন দত্ত 

বীরভূম জেলার মুরারই-নিবাসী শচীনদ্দন 

দত্ত গত ২৪শে মে প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে 

শ্রীরামকঞ্জ-নাম স্মরণ করিতে করিতে শেষ 

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

তিনি প্রীক্রীমহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন 

বিবিধ সংবাদ ৩৯৯ 

এবং বহুদিন ধরিয়া! কথামূতকার 'উ্রীম'র 

সঙ্গলাভ করেন। তাহার সাধুজনোচিত 

জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। 

তাহার বিদেহ আত্মা চিরশাস্তি লাভ 

করুক। 

গশাস্তিঃ! ও শাস্তিঃ!! ও শাস্তি: !!! 

প্রাথমিক শিক্ষা 

সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অন্থসারে ভারতে 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান 

ষষ্ঠ । ১৯৬১ খুঃ ভারত সরকারের তথ্য হইতে 

জান] যায়) সমস্ত রাজ্যে একই ভাবে প্রাথমিক 

শিক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে না। কয়েকটি কারণের 

উপর ইহা নির্ভর করে-_এতিহাসিক, 

আর্থনীতিক ও দামাজিক। ৬ হুইতে ১১ 

বৎসরের শিশুদের শিক্ষায় কেরল প্রদেশ 

প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে । রাজস্থান 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বনিয়ে--৪২%। 

পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র শিশুসংখ্যার ৬৬% শিক্ষা 

পাইতেছে। 

বিশেষজ্ঞদের মতে পশ্চিমবঙ্গের আধিক 

অভাবের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 

সমগ্র রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা! বাধ্যতামূলক 

করিতে উপযুক্তভাবে অগ্রসর হওয়া যায় নাই। 

যাহা সম্বল, তাহ! লইয়াই পশ্চিমবঙ্গ 

সরকার একটি নৃতন পরিকল্পনা বূপায়িত 

করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন, যে-সব গ্রামে 

একেবারেই কোন বি্ভালয় নাই, সেই সব 

গ্রামে নুতন প্রাথমিক বিগ্ভালয় স্থাপন করা 

হইবে। ১৯৫৯-৬০ খৃঃ শেষে পশ্চিমবঙ্গে 

২৫১৯১ অনুমোদিত বিদ্যালয় ছিল, ১৭৯৬০- 

৬১ খুঃ সরকার নুতন পরিকল্পনা অহ্যায়ী 

৫২১টি অতিরিক্ত বিগ্ভালয়-স্থাপন অনুমোদন 

করিয়াছেন। 
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ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজ্যে পার্থক্য 'ব্লহিয়াছে। 

নিশ্নের তালিকায় শিক্ষামানের শতকরা হার 

দ্রব্য £ 

কেরল ৫০ পশ্চিমবঙ্গ ২১ 

মাদ্রাজ “ ৩, বিহার ১৪ 

মহারা্ ২» উত্তর প্রদেশ ১৬ 

পঞ্জাব ২৮ মধ্য এদেশ ১৬ 

জন্মুও কাশ্মীর ২৮ু অদ্ধ, প্রদেশ. ১৬ 

আসাম ২৭. রাজস্থান ১৫ 

গুজরাত ২৭ ওড়িস্যা ৮ 

পৃথিবার অভ্যতন্তর-ভাগের উপাদান-সন্ধান 
পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ প্রধানতঃ কোন্ 

কোন্ উপাদান দিয়ে গঠিত, তার সৃন্ধান 
বৈজ্ঞানিকের! বহু দিন থেকেই করছেন । কঠিন 
মাটি এবং প্রস্তরের স্তর ভেদ ক'রে বহুদূর পর্যস্ত 
খনন ক'রে তারা এই জসন্ধান-কর্ম চালিয়ে 

যাচ্ছেন। 

আমেরিকার অন্তর্গত ওয়েই্ট ইত্ডিজের 
পুয়ের্তো রিকোর পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে 
১১০০০ ফুট গভীর পর্যস্ত খনন কর] হয়েছে গত 

এই রকম খনন করবার সময় সাধারণতঃ যে 
পাথরের স্তর ভেদ করতে হয়ে থাকে, তার 
নাম বেলাল্ট। আগ্নেয় পর্বতের নি:স্থত 

লাভা থেকে এর উৎপত্তি। এই পাথর অত্যন্ত 

কঠিন। কিন্তু পুয়ের্তো রিকোর উপকুলে 
খনন ক'রে যেপাথরের স্তর পাওয়া গিয়েছে, 

তার নাম “সারপেন্টাইন'। এটা তেমন 

শক্ত পাথর নয়। অর্থাৎ এই স্তর ভেদ ক'রে 

পৃথিবীর অভ্যন্তরের কেন্দ্র-অঞ্চলের উপাদান 

সংগ্রহ কর] খুব শক্ত হবে না ব'লে বিজ্ঞানীর! 
অন্থমান করছেন। 

যুক্তরাষ্্রের স্তাশনাল সায়েন্স ফাউ্ডেশান 
থেকে প্রোজেকৃট মোহোল' নামক পরিকল্পনায় 

পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগের উপাদান-অহ্সদ্ধান 
চালানে হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় সমুদ্রের 

তলায় খনন ক'রে পৃথিবীর কেন্ত্র-অর্চল পর্যন্ত 

পৌছুবার আয়োজন কর1 হচ্ছে । বিজ্ঞানীর! 
মনে করছেন, পুয়েতো রিকোয় খনন ক'রে যে 

সার্পেপ্টাইন পাথর পাওয়া! গিয়েছে, সমুদ্রের 
তলায় খনন করেও সভবতঃ এ রকম পাথরই 

পাওয়! যাবে। _মাকিন বার্তা 

ভ্রম-সংশোধন 

আবাঢ সংখ্যার ২৯৬ পৃঃ ১২ পউংক্তিতে “৬ই জুলাই” স্থলে “৬ই জুন পড়িবেন 



নারদীয় ভক্তি-সুত্র 
[ প্রথম অন্থবাকৃ 1 

ও অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্তামঃ ৷ ১ ॥ 

সা ত্বম্মিন পরমপ্রেমরূপা | ২ ॥ 

অমুতত্যরূপা চ। ৩ ॥ 

যল্লব্ধ1 পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি | ৪ ॥ 

যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্কতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, ন রমতে, 

নোৎসাহী ভবতি | ৫ ॥ 

যজজ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো তবতি | ৬ ॥ 

[ পর পৃষ্ঠায় দ্রব্য ] 



নারদভক্তি-হুত্র 
স্বামী বিবেকানন্দ-সঙ্কলিত&% 

১৮৯৫ খ্বঃ শয়ংকালে মিঃ স্টাঙির সহযোগিতায় ম্বামীজী কতৃক ইংরেজীতে অনুদিত। 

[ নারদীয় ভক্তি-সুত্র দ্রপটি অনুবাকে বিভক্ত, ইহাতে মোট ৮৪টি মুত্র আছে। অনুবাক্ অনুসারে সুত্রসংখা 
বখাক্রমে--৬, ৮, ১০, ৯, ৯, ৮, ৭, ৯, ৭, ১১। ম্বামীজী কয়েকটি শ্বত্র একসঙ্গে গ্রধিত করিয়াছেন, কয়েকটি বাদ 
দিয়াছেন। পাঁচটি পরিচ্ছেদে মোট ৬২টি শুত্রের ব্যাখা। করা হইয়াছে । এখানে আমর! ইংরেজী অনুবাদে ব্যক্ত ভাব ও 
তদনুষায়ী পরিচ্ছেদ বিভাগ অন্ুনরণ করিয়াছি । ] 

প্রথম পরিচ্ছোদ 

১। ঈশ্বরের প্রতি এ্রকাস্তিক ভালবাসার 

নাম ভক্তি | 

২। হহা! প্রেমামৃত। 
৩। ইহা লাভ করিলে মানুষ পূর্ণ হয়, 

অমর হয়, চিরতৃপ্তির অধিকারী হয়। 
৪| ইহা] লাভ করিলে মানুষ আর কিছুই 

চায় না এবং দ্বেষ- ও অভিমান-শৃন্য হয়। 
&| ইহা! জানিয়া মাহৃষ আধ্যাত্মিকতায় 

পূর্ণ হয়, শাস্ত হয়, এবং একমাত্র ভগবদৃবিষয়েই 
আনন্দ পাইয়া থাকে । 

৬। কোন বাসনাপৃরণের জন্ত ইহাকে 
ব্যবহার কর! চলে না, কারণ ইহা সর্ববিধ 
বাসনার নিবৃত্তি-স্বক্ষপ। 

৭। “সন্ন্যাস বলিতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় 

-এই উভয়বিধ উপাসনারই ত্যাগ বুঝায়। 
৮। যাহার সমগ্র জত্ব! ঈশ্বরে নিবদ্ধ, 

মেই-ই ভক্তিপথের সন্ন্যাসী ; যাহ! কিছু তাহার 

ভগবদৃভক্তির বিরোধী, তাহাই সে ত্যাগ করে। 
৯। অন্ত সব আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে 

একমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়। 

১*। জীবন সুদৃঢ় না 

শীস্্রবিধি মানিয়! চলিতে হয়। 
১১। নতৃব! মুক্তির নামে অসদাচরণে 

বিপদ আছে। 

হওয়া পর্যস্ত 

* বঙ্গানুবাদ £ স্বামী অতন্দ্রানন। 

নি 

১২। ভক্কিতে দৃঢ়প্রতিষ্িত হইলে দেহ- 
রক্ষার জন্য যাহ] প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সমস্ত 
লৌকিক আচরণই পরিত্যক্ত হ্য়। 

১৩। ভক্তির অনেক সংজ্ঞা আছে; কিন্ত 
নারদের মতে ভক্তির চিহ্ন এইগুলি £ যখন 
সকল চিন্তা, সকল বাক্য, সকল কর্ষ ভগবানে 
সমপিত হয়, ভগবানকে স্বপ্পক্ষণ বিশ্বত হইলেও 
যখন অতি গভীর ছঃখের উদয় হয়, বুঝিতে 
হইবে তখন প্রেম-সঞ্চার শুরু হইয়াছে। 

১৪। যেমন, এই প্রেম গোগীদের ছিল। 
১৫। কারণ ভগবানকে প্রেমাম্পদ রূপে 

উপাসন। করিলেও তাহার ভগবৎস্বরূপ তাহার! 

কখনও বিশ্বৃত হন নাই। 

১৬। একপ না! হইলে তাহার! অসতীত্ব- 
রূপ পাপের ভাগী হইতেন। 

১৭। ইহাই ভক্তির সর্বোচ্চ রূপ। 

কারণ মাহষের সব ভালবাসায় প্রতিদানে 

কিছু পাইবার আকাজ্া! থাকে, কিন্ত ইহাতে 
তাহা নাই। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

১। কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ (রাজযোগ ) 

অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর। কারণ ভক্তিই ভক্তির 
ফল, উপায় ও উদ্দেশ্য । 

২। খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে বা খাগ্ঠবস্তর 

দর্শনে যেমন মাহৃষের পুঙ্গিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ 
ধু 



শ্রাবণ, ১৩৭০ ] 

যতক্ষণ পর্যস্ত না ভগবানের প্রতি প্রেমের 

উদয় হয়) ততক্ষণ পর্যস্ত ভগবানের সম্বন্ধে 

জ্ঞান॥ এমনকি ভগবদ্র্শন হইলেও মানুষ 

পরিতৃপ্ত হইতে পারে না সেইজন্ভ ভক্তিই 
শ্রেষ্ঠ । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

১। যাহা হউক, সিদ্ধ ভক্তগণ ভক্তি 

সম্বন্ধে এই কথ! বলিয়াছেন £ 
২। যে ভক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে 

ইন্দিয়-স্থখভোগ, এমনকি মাহৃষের সঙ্গ পর্যন্ত 

অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। 
৩। দিবারাত্র সে একমাত্র ভক্তির বিষয় 

ছাড়া আর অন্ত কিছুই চিন্তা করিবে না। 

৪1 যেখানে ভগবানের কীর্তন ও 

আলোচন। হয়, সেখানে তাহার যাওয়া উচিত। 

৫ প্রধানতঃ মুক্ত মহাপুরুষের কপাতেই 
ভক্িলাভ হয়। 

৬| মহাপুরুষের সঙ্গলাভ দুর্লভ এবং 

আত্মার মুক্তিবিধানে তাহ অমোঘ । 

৭| ভগবত্কপায় এরূপ গুরুলাভ হয়ু। 

৮। ভগবান্ ও ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তের 

মধ্যে কোন ভেদ নাই। 
৯| অতএব এক্প মহাপুরুষদদের কৃপা- 

লাভের চেষ্টা কর। 

অসৎসঙ্গ সর্বদ1 বর্জনীয়। 

১১। কারণ উহা। কাম-ক্রোধ বাড়াইয়! 

দেয়, মায়ায় বদ্ধ করে, উদ্দেশ্যকে ভুলাইয়! 
দেয়, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা (অধ্যবসায়) নাশ 

করে এবং সব কিছুই ধ্বংস করিয়। দেয়। 
১২। এই বিপত্তিগুলি প্রথমে ক্ষুদ্র তরঙ্গের 

আকারে আসিতে পারে, কিন্তু অসৎসজ 
এগুলিকে সমুদ্রাকারে পরিণত করে। 

১৩। সকল আসক্তি যে ত্যাগ করিয়াছে, 

€ধ মহাপুরুষের সেবা করে। সংসারের লব 

১০ | 

নারদভক্তি-স্থত্র ৪৯৩ 

বন্ধন ছিন্ন করিয়! যে একাকী বাস করে, যে 

গুণাতীত, ভগবানের উপর যে সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভরশীল, সে-ই মায়ার পারে যাইতে পারে। 

১৪ | যে কর্মফল ত্যাগ করে, যে সর্বকর্ম, 

সুখ-ছুঃখনপ দ্বন্, এমনকি শাস্ত্জ্ঞানও পরিত্যাগ 

করে, সে-ই নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রেমের অধিকারী 
হয়। 

১৫ | সে ভবনদী পার হয়, এবং 

অপরকেও পার হইতে সাহায্য করে। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

১। প্রেষের স্বরূপ বর্ণনার অতীত-- 
অনির্বচনীয় । 

২। মুক যেমন যাহ! আশ্বারদশ করে, 

তাহ কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্ত 

তাহার ভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়, 

তেমনি মাহৰ এই প্রেমের কথ ভাষায় প্রকাশ 

করিতে পারে না, তবে তাহার আচরণে উহা! 

প্রকাশ পায়। 

৩। বিরল কোন ব্যক্তির জীবনে এই 
প্রেষের প্রকাশ ঘটে । 

৪। সর্বগুণাতীত, সমস্ত বাসনার অতীত, 

চিরবর্ধমান, চিরবিচ্ছেদরহীন, সুক্মতম অনুভূতি 
প্রেম। 

&| যখন মান্ষ এই প্রেমভক্তি লাভ 

করে, তখন সে সর্বত্রই এই প্রেমের রূপ দর্শন 

করে, উহার কথাই শ্রবণ করে, উহাই কীর্তন 

করে এবং চিন্তা করে। 

৬। গুণ ও অবস্থাহ্থসারে খই প্রেম 

বিভিন্নভাবে নিজেকে বিকশিত করে। 
৭।| তম: (মুঢতা, আলন্য )১, রজঃ 

(চঞ্চলতা।, কর্মপ্রবণত1), সত্ব (শাস্তি, পবিত্রতা) 

- এগুলি গুণ; আর্ভ (ছুঃবী), অর্থার্থা (কোন 

কিছুর অভিলাধী ), জিজ্ঞান্ত ( সত্যাহ্সন্ধী ), 

জ্ঞানী (জাত। )--এগুলি বিভিন্ন অবস্থ1। 



৮। ইহাদের মধ্যে শেবোক্গুলি পূর্বোদ্ত- 
গুলি অপেক্ষা! উচ্চতর | 

৯|। ভক্তিই উপাসনার সহজতম পথ । 

১০। ইহা ম্বতঃপ্রমাণ, প্রমাণের জন্য 
অন্ত কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না| 

১১। শাস্তি ও পরমানন্দই ইহার প্রকৃতি। 
১২। ভক্তি কখনও কাহারও বা কোন 

কিছুর অনিষ্ট করিতে চায় না, এমন কি 

প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতিরও নয়। 
ভোগ-বিষয়ক, ঈশ্বরের প্রতি 

সন্দেহ-বিষয়ক বা নিজের শক্র-বিষয়ক প্রস 

কদাপি শুনিতে নাই। 
১৪। অহঙ্কার, দত্ত প্রভৃতি অবশ্যই 

পরিহার্য। 

১৫। এইসব রিপুকে যদি দমন করিতে 

ন। পারো, তৰে ঈশ্বরের দিকে এগুলির মোড় 

ফিরাইয়! দাও, অর্ব কর্ম তাহাতে সমর্পণ কর। 

১৬। প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাম্পদকে এক 

ভাবিয়।, নিজেকে ভগবানের চিরভৃত্য _চিরবধূ 

ভাবিয়! ভগবানের সেবা কর,--তাহাকে প্রেম- 

নিবেদন এইভাবেই করিতে হয়। 

১৩। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

যে প্রেম ভগবানে একাগ্র, তাহাই 
শ্রেষ্ঠ 

২। ভগবত্প্রসঙ্গ করিতে গেলে তাহাদের 

( এরূপ একনিষ্ঠ প্রেমিকদের ) কথা কণ্ঠে রুদ্ধ 
হয়, তাহার! কীদিয়া ফেলেন; তীর্থকে 

তাহারাই পবিত্র করেন; তাহাদের কর্ম শুভ) 

তাহার! সদ্গ্রন্থকে অধিকতর সদ্ভাবাপন্ন কিয়! 

তুলেন; কারণ তাহার! ভগবানের সঙ্গে একাত্ব। 

উদ্বোধন [ ৬৪তষ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

৩। কেহ যখন ভগবানকে এতখানি 
ভালবাসে, তখন তাহার পুর্বপুরুষগণ আনন্দ 
করেনঃ দেবগণ নৃত্য করেন, আর পৃথিবী 

একজন গুরুলাভ করে। 

৪| এক্প প্রেমিকের নিকট বংশ, লিঙ্গ, 
জ্ঞান, আকার, জন্ম ও সম্পদের কোন ভেদ 
থাকে ন]। 

&| কারণ এ-সবই তো! ভগবানের । 
৬। তর্ক বর্জনীয়। . 

৭| কারণ ইহার কোন শেষ নাই, কোন 
সন্তোষজনক ফললাভও ইহাতে হয় না। 

৮| প্রেমভক্তি বধিত হয়, এমন গ্রন্থ পাঠ 

কর এবং এমন কর্ম কর। 

৯। স্বখ-ছুঃখের, লাভ-লোকসানের মকল 
বাসনা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র ভগবানের পুজা 

কর। একটি মুহুর্তও বৃথ। নষ্ট করিও ন]। 

১০। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দয় 

ও দেবভাব সর্বদা! পোষণ করিবে । 

অন্ত সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া সমস্ত 

মন দিয় দিবারাত্র ভগবানের পৃজ1! করা 
উচিত। এভাৰে রাত্রিদ্িন উপাসন1 করিলে 

ভক্তের নিকট ভগবান্ প্রকাশিত হন, এবং 

ভক্তকে উপলব্ধির সামধ্য দান করেন। 

১১ | 

১২1 অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রেম 

অপেক্ষা মহত্তর কিছু নাই। জগতের সব 
ব্যন্র-বিদ্রপের ভয় পরিহার করিয়া, প্রাচীন 

মহাপুরুষর্ণের পন্থা অন্নসরণ করিয়া আমরা 

এভাবে এই প্রেমভক্তিব্র কথ! প্রচার করিতে 

সাহসী হইয়াছি। 

কলিতে নারদীয়। ভক্তি--” 
শ্রীরামকৃষ্ণ 



অবশ* 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 

নয় যে কিছুই আমার হাতে--কে পায় সে যা চায়! 

সাধব শ্যামে প্রেমে সখী, কেমন ক'রে হায়? 

নই যোগিনী, বৈরাগিনী, তাপসী কি জ্ঞানী, 
ভজন পুজন জানি না তো--নই গুণী কিজ্ঞানী। 
আমি প্রেমের পাগলিনী--বিকিয়েছি তার পায় ॥ 

নয়ন আমার নয় বশ. উদাস ক'রল তারে বধু, 
শূন্য ভূবন সে বিনা--বয় তৃষাই সে আজ শুধু, 
পথ চেয়ে রয় তার-_দিন রাত বিফল বয়ে যায় ॥ 

প্রাণও আমার নয় বশ-_সে-ই ক'রল অধিকার, 

গাই মুখে নাম শ্যামের, কানে শুনি নৃপুর তার, 
জীবন ধরি মিলন তরে- প্রাণ সপেছি তায় ॥ 

প্রেমও আমার নয় বশে--এ-ব্যথা ব্যথীই জানে, 

পায় না নাগাল যুক্তি-_দিশ! মেলে না তার জ্ঞানে, 

(প্রেম বশে নয় আমার---শিখা অপরূপ যে তার, 

যে ঠেকে সেই জানে-__প্রেমের লীলা মনের পার ) 

প্রেমের হাতের পুতুল মীরা-_-খেলায় শ্যামরায় ॥ 

* ইন্দিরাদেবীর মীরা,ভজনের অনুবাদ । 

রামরুষ্চ মিশনের সেবাকার্ি 
ত্রিপুরা রাজ্যে বাত্যাবিধবস্ত অঞ্চলে গত ১২ই জুন সেবাকার্য আরম্ভ করা হয় এবং ১১ই 

জুলাই বন্ধ করা হয়। এই সেবাকার্ষে মোট ২,৮২৪ ধুতি, ১১৮৫০ শাড়ি, ১২৯৫ পাছড়া, ৩ গজী 

টুকরা ১,৩০০ মাকিন (প্রধানত: আদিবাসীদের জন্য ), ১১৪৪৪ ছোটদের পোশাক, ৫৭ খানি 

কম্বল, ২,৪৫২ পাউণ্ড গুড়া ছুধ এবং উপযুক্ত পরিমাণে ওষধপত্রাদি বিলোনিয়! মহকুমা ও 

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে (পাকিস্তান সীমান্তে) ৩২টি গ্রামে ৪১৪৭৮ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা 

হুইগ্বাছে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৫১০*২ টাক]। 
্ ্ রঃ ১ 

শিলং রামকঞ্চ মিশন হইতে গত জুলাই মালে আমাম নওগঁ! জেলায় বন্টাপ্লাবিত 

অঞ্চলে ৬টি গ্রামের ১৩৫টি পরিবারকে ২৪ মণ ১৩ সের চাল এবং ৬ মণ ২। সের ডাল বিতরণ 

কর! হুইয়াছে। এতত্ব্যতীত ৩৩টি গ্রামের ৮৬২টি পরিবারকে বীজধান ক্রয় করিবার জন্য মোট 

৭৩৪৮ টাক সাহায্য কর। হইয়াছে। 



কথাপ্রমঙ্গে 

'শুদ্ধ! ভক্তি দাও; 

মা, আমি ধর্ম চাই না, অধর্ম চাই না, 

আমায় শুদ্ধ! ভক্তি দাও। 

আমি জ্ঞান চাই না, অজ্ঞান চাই না, 

আমায় শ্রদ্ধ! ভক্তি দাও।' 

_প্রার্থনাটি এমন্ত্রতন্্রহীন' “সাধন-শোধনহীন, 

মাতৃদর্শনব্যাকুল শ্রীরামকঞ্জের সহন্গ সরল 

ভাষায় আধ্যাত্মিক জীবনের চরম আকৃতি! 

এতটুকু ধর্ষলাভের জন্ত--এতটুকু জ্ঞান- 

লাভের জন্ত সাধক কত চেষ্টা করে। কিন্ত 

এ কি প্রার্থন! ?--আমি ধর্ম চাই নাঁ, জ্ঞান চাই 
না- আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও! আর কি এই 

শুদ্ধ! ভক্তি, যাহার কাছে ধর্ম অধর্ম সমপর্যায়ে 

পড়িয়া! যায়1- জ্ঞান অজ্ঞাণ সমতুল্য? ধর্ম 
বলিতেই বা এখানে কি বুঝাইতেছে! জ্ঞান 
শব্দেরই বা! এখানে অর্থ কি 1 

শব্ের একাধিক অর্থ অবশ্য অভিধানে 

যথেষ্টই আছে--এত অর্থ আছে যে, শবারণ্যে 

মাহষ পথহারা হইয়া যায়, অর্থ আর খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না! শ্রীরামকৃঞ্-জীবনালোকেই 
আমর! ইহার অর্থ বুঝিতে পারি। স্বামীজীর 
ভক্তিযোগের ভাষণগুলিও আমাদের এ বিষয়ে 

যথেষ্ট সাহায্য করে। 
প্রথমেই চোখে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিগত 

বিদ্যা অস্বীকার করিয়াছেন) কিন্ত বলিয়াছেন 
গুনেছি কত; অর্থাৎ শ্রুতিগত বিগ্া তিনি 

স্বীকার করিয়াছেন । আরও বলিয়াছেন, 

'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি+-অর্থাথ শিক্ষার 

শেষ নাই। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত 

মাহ্যকে শিখিতে হইবে। কি শিখিতে 

হইবে? শিক্ষাকে আমর! 'জ্ঞানলাভ” বলি। 
জ্ঞান কি? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'এক জ্ঞান 

জ্ঞান, অনেক জ্ঞান অজ্ঞান !' তবে শ্রীরামকৃষ। 

যেখানে বলিতেছেন 'জ্ঞান চাই না, অজ্ঞান 

চাই না-সে জ্ঞান কি এ একের জ্ঞান, অদ্বৈত 
জ্ঞান1 কখনই নয়। সে জ্ঞান পুঁথিগত 

বিছ্যা, শাস্ত্জ্ঞান, সে জ্ঞান নান! জ্ঞান, সে জ্ঞান 

অজ্ঞানেরই সমপর্যায়ে। 
জ্ঞান চাই না, ভক্তি দাও'_সাধক অনেক 

সময় এ-কথার অর্থ বুঝিয়া থাকেন-তবে বোধ 

হয় জ্ঞান নিয়স্তরের, ভক্তি উচ্চস্তরের। তাই 

যদি হয়, তবে তে। আগে জ্ঞানই চাই। 
পরে ভক্তি) নিমতর সোপান অধিগত 

করিয়া উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে 

হইবে। 
কিন্ত ব্যাপারট!| কি সত্যই তাই1- জ্ঞান 

ভক্তির মধ্যে উচুণীচু, ছোটবড় আছে কি? 
শ্ররামকৃষ্জ কি বলেন নাই--শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ 
ভক্তি এক জিনিস? পরজ্ঞান ও পরাভক্তি 

একই পদার্থ) এই দৃষ্টি লইয়াই আমাদের 
ব্যাপারট। বুঝিতে হইবে । নতুবা কোন দিন 
ইহার অর্থ পরিস্ফুট হইবে না। 

এক শ্রেণীর ভক্কির সাধক ণ্তিদ্ধা ভক্তি 

বলিতে বুঝাইতে চান--'জ্ঞান-শৃন্ত! ভক্তি” 
তাহাদের মতে জ্ঞানই ভক্তিকে অতুদ্ধ 

করে-জ্ঞানমিশ্া ভক্তি “ভেজাল বস্তু! 

যদি মিশ্রিত হইলেই ভেজাল হয়, তাহা হইলে 

তে খেচরাম্ন, পরমানন--সবই মিশ্রিত পদার্থ 
অতএব বর্জনীয়! পরিমাণ-মতো! মিশাইতে 

পারাই তো স্ুখান্থ প্রস্তুত করার রুহস্ত 



ভাদ্র, ১৩৭০ ] 

আচার্য স্বামী বিবেকানব্বের উপর নির্ভর 

করিয়াই আমর! বলিতে পারি 'জ্ঞানমিশ্রা 
ভক্তি'ই সাধকের পক্ষে নির্ভরযোগ্য পন্থা। 

জ্ঞান-শৃন্তা ভক্তি সাধককে আবেগপ্রবণ করিয়া 

ফেলে _জীবৰনের তাল সামলাইয়া চলা তাহার 

পক্ষে কঠিন হয়ঃ তিনি একঘেয়ে একপেশে 

হইয়! পড়েন। 
এই প্রসঙ্গে ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান'-এর কথাও 

আগিয়। পড়ে! জ্ঞানের সাধক যতই "অহং 

ঙ্গান্মি” বলুন-_এবং “নিস্তৃতিশির্নমন্কারঃ, 
আবৃত্তি রুন-_গুরু-উপাসন! তাহাকে করিতেই 
হইবে ! গুরুভক্তি বাদ দিয় কি কেহ ব্রন্ষজ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন? গুরুভক্তি ঈশ্বর-ভক্তির 

মূল। প্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ইঙ্গিত ; শেষে 
গুরু ইঞ্টে লয় হন। এ এ-_অর্থাৎ গুরুই হঠ্ট। 

জ্ঞানও ভক্তির কি সুন্দর সমন্বয় !_এ যে 

গঙ্গার জ্ঞানধারার সহিত যমুনার ভক্তিধারার 

প্রয়াগ-সঙ্গম ! এই দ্বিবেণী-সঙগমে স্নান করিতে 

শিখিলে তবেই সাধক ব্রিবেণী-সঙ্গমের ক্ষেত্রে 
উপনীত হইতে পারেন। তৃতীয় ধারাটি যে 

অমৃশ্ঠট _-অলক্ষ্য! 
জ্ঞান ভক্তিকে অশুদ্ধ করে না, "শুদ্ধ ভক্তি? 

বলিতে জ্ঞান-শৃন্তা ভক্তি' বুঝায় না। ভক্কিকে 

অপ্দ্ধ করে কামনা বাসনা, অতএব পতদ্ধা 

ভক্তি' বলিতে বুঝায় নিষফধাম ভক্তি, অর্থাৎ 

সর্বপ্রকার কামনা-বাসন1-শুন্য ভক্তি । নিষ্কাম 

ভক্তের প্রার্থনা “আমাকে ইহা! দাও, উহা দাও' 

নয়, আমাকে নির্বাসন! কর, আমাকে তোমার 

করিয়া লও' | “সর্বপ্রকার কামন-বাসনা-শৃন্' 
--কথাটির অর্থ বুঝিতে গেলেই আমর! ধরিতে 
পারিব শ্রীরামকুষ্চের সেই প্রার্থনার মর্মকথা_ 
'আমি ধর্ম চাই ন1, অধর্ম চাই না, আমায় শুদ্ধ! 

ভক্তি দাও ।" 

কথাপ্রসঙ্গে ৪6৭ 

সংসারের মাহুষ ধর্ষ কর্ম করে কেল? 
_-ভক্তি লাভের জন্য 1 ভগবান্ লাভের জন্ত 1 
-না স্বুখভোগের জন্, স্বর্গভোগের জন্ ! 

এখানে ধর্ম অর্থে পুণ্যকর্ম ; গীতায় বর্ণাশ্রম 
অন্যায়ী কর্তব্য কর্মকে ধর্ম বল! হইয়াছে। 

জীবনের এক স্তরে এই কর্তব্যই ধর্ম, কিন্ত গীতার 

অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে প্ীভগবান্ বলিতেছেন, 
শেষ পর্যস্ত এই ধর্মও ত্যাগ কর__ আমার 

শরণাগত হও। এই.শরণাগতিই শুদ্ধাভক্তি ! 

এই শরণাগত-ভাব ন| আসা! পর্যস্ত মাহুষ- 

কে কর্তব্য-ধর্ম পালন করিতেই হইবে ! শরণা- 
গত-ভাব যে আসিয়াছে--তার প্রমাণ কি,তার 

লক্ষণ কি? অতি সুন্দর একটি উপম! দিদা 

তুলসীদাসজী শরণাগতি বুঝাইয়াছেন £ 'উিলট 
জলে মছলী চলে বহি যায় গজরাজ !' মাছ 

জলে শরণ গ্রহণ করিয়াছে -জলই মাছের 

আশরয়-প্রবল শোতে সে এদিক ওদিক যায় 

_ন্রোতের বিপরীতেও সে যাইতে পারে-_- 

সে যে জলের শরণাগত ! কিন্ত গজরাজ-_সে 

জলে পড়িয়া স্রোতের সহিত সংগ্রাম করিতেছে 

-সে শরণাগত নয়--তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে 

ভাসিয়া যায়। 

বাসনা-কামন-শূন্ভ হইলেই সাধক ঠিক 
ঠিক শরণাগত হয়। এই সংসার-শ্রোতে সে 
বৃথা সংগ্রাম করে না। ভগদিচ্ছার আোতে 

সে ভাসিয়া যায়_-সে জানে ঈশ্বরই আমার 

পরমাশ্রয়। তিনিই আমার জীবন, আমার 

মরণ, আমার মনের মন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার 
আত্ম । শ্তদ্ধাভক্তি এইভাবে চরমে পরমজ্ঞানে 
পর্যবসিত হয়। তখন আর সাধক বহু দেখে না, 

দুইও দেখে না, তখন সব সমরস--একযেব 
অদ্বিতীয়ম্। 



বিবেকানন্দ 
শ্রীজগদিন্দ্র বনু 

সর্বদ্শী হে মহাপুরুষ অবধৃত নিষ্কাম 
সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ প্রণাম, লহ প্রণাম । 
বেদ-বেদাস্ত উপনিষদের তুমি নব ব্যাখ্যাতা, 
প্রেরণার তুমি নবীন উৎস, অভয়মহ্দাত1। 
ধর্মমভাকে জয় ক'রে এলে বাগ্সিশ্রেষ্ট বীর ; 
নয়নে জ্ঞানের অগ্জন-রেখ! টেনে দিলে পৃথিবীর | 
সার! বিশ্বকে সগোত্র আর সুযিত্র ভেবে তুমি, 
গেরুয়াবসন-ভূষণে রাঙালে মন ও মত্যভূমি | 

ধর্ম, কর্ম, জ্ঞানের পূজারী ধ্যান-নিমগ্র শিব, 
জীবের সেবায় সত্যন্্ষ্ট ছিলে সদ] উদ্গ্রীব। 
জন-কল্যাণে নিবেদিত তুমি বলেছ সবার দ্বারে - 
শ্রীভগবানের পুজার জন্ জন্মিবে বারে বারে। 
ভক্তির পথে.পরম মুক্তি বুঝায়েছ বারে বার 
দুর্বলতাকে জয় ক'রে গেছে তোমার পুরুষকার | 
মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক নির্ভীক সন্তান, 
প্রতিভা-দীপ্ত নয়ন-ছ্যুতিতে বহুরে করেছ ত্রাণ। 

নব রূপকার! শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থষ্টি তব-_ 
ধর্ম, কর্ম, বিদ্যা, ভক্তি, জ্ঞানে, গুণে অভিনব | 
কর্মের এক মহা স্বাক্ষর রেখেছ বেলুড় মঠে, 
প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য তব ছবি আঁকা শ্বৃতিপটে | 
কাম-কাঞ্চন-বিজয়ী পুরুষ অমোঘ দণুধর্র, 
ঘরের ঠিকান। জানিতে না তুমি -ছিল তব উঁচু ঘর। 
ধৈর্য, নিষ্ঠা, ত্যাগের প্রতীক-_তুমি মহা! বিনয় 
পূর্ণ করিতে এসেছিলে তুমি, চুর্ণ করিতে নয়। 

ভারতের চির শাশ্বত বাণী ব্যক্ত করেছ নিজে, 
পরমাত্বাকে জানিতে বুঝিতে আখি তব গেছে ভিজে । 
চেতনার আলে! বিকীর্ণ ক'রে প্লাবিত করেছ মন 
কাটায়েছ যত বাধা, বিপত্তি, মোহ, মায়, বন্ধন । 
হ্বদেশ-প্রেমের অমৃত মন্ত্র দিয়েছ সবার কানৈ, 

যুগধর্মকে পরিব্রাজক প্রচারিছ প্রাণে প্রাণে। 
যুগবরেণ্য, স্মরণধন্ত, কৃপাকটাক্ষ দাও 
প্রাণের ভক্তি, পুষ্প, অর্ধ্য, করপুট ভরে নাও। 



বিবেকানন্দের ইতিহান-চেতনা 
( পূর্বাহ্বৃত্তি--১৮শ শতাব্দী ) 

অধ্যাপক শ্রীঅমুল্যভূষণ সেন 

৬ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর গাঢ় তমিত্রা ভেদ করে 

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যে নৃতন 
হথ্যোদয় হ'ল, তার আলে! ইওরোগীয় এক 

বণিকৃ-সম্প্রদায়ের প্রভৃত্ব ও প্রাধান্ত থেকে 

ধার করা। ভারতেতিহাসে এ এক যুগান্ত- 

কারী ঘটন1। এ ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল 
হয়েছে যে, এই কলস্ষিত শতাব্দীতে ভারত 

হারালে! তার স্বাধীনতা, বিদেশী ইংরেজের 
কুক্ষিগত হল আমাদের দেশ, বণিকের 

পোশাক পরিবর্তন ক'রে বুটিশ ইস্ট ইত্িয়া 

কোম্পানি অঙ্গে ধারণ করলে রাজবেশ; তার 

মানদণ্ড পরিণত হ'ল রাজদণ্ডে। 

কিন্তু তার আগে “ভারত'ই হারিয়ে 

গিয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে। রাজনৈতিক 
উত্বান-পতনকে উপেক্ষা ক'রে যে ভারত তার 

বিশিষ্ট সত্তা নিয়ে সহ সহত্র বৎসর ধরে 

ইতিহাসের বন্ধুর পথে চলে এসেছিল অগ্ঠাদশ 

শতাব্দীতে মুঘলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ত৷ শুধু 

রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ও 

পামাজিক জীবনের সহস্র প্লানির আবর্জনার 

মধ্যে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এত বড় 

বিপর্যয় ভারতে আর কোন দিন বুঝি 

আসেনি । অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সত্যই 
এক ভৌগোলিক সংজ্ঞা-মাত্র, সংখ্যাতীত ক্ষন 
ও বৃহৎ স্বাধীন ও প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্রের সম 

হয়ে দাড়ালো, নগ্রস্বার্থ-সাধনে সদাই যার! 

পরস্পর-্বিবদমান | ১৭৩৯ খুঃ পারস্তের 

সম্রাট নাদির শাহ, খেয়াল-খুশিমত দিল্লী লু্ন 
ক'রে গেলেন। মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্, 

তার অসহায় দর্শকমাত্র। লুঠ্ঠিতি বিধব্ত 

লাল কেল্লার দেওয়ানি-খাসে বসে খেয়াল- 

ঠংরির উচ্চ তানলয়ের ধ্বনিতে নাদির শাছের 
প্রলয়ঙ্কর বিষাণের বিকট প্রতিধ্বনিকে তিনি 

বুঝি আড়াল করবার প্রয়াস করলেন। 

মুহম্মদ শাহের সঙ্গীতগ্রীতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ | 

তারপর স্বামীজীর কথায় বলি। “শত্রু ও 

মিত্র, মুঘল শক্তি ও তাহার ধ্বংসকারীর! এবং 

তৎ্কাল পযন্ত শান্তিপ্রিয় ফরাসী ইংরেজ প্রমুখ 

বিদেশী বণিকৃদল এক ব্যাপক হানাহানিতে 

লিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় অর্ধশতান্দীরও 
অধিককাল যুদ্ধ, নুন ও ধ্বংস ছাড়া দেশে 

আর কিছুই ছিল না। পরে সে তাগুবের 

ধুধূলি যখন অপসারিত হইল; তখন দেখ 
গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদস্ত 

পাদক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে-_ইংরেজ- 

শক্তি ।” (ভারতের এতিহাসিক ক্রমবিকাশ ) 

বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হয়ে কেমন ক'রে বুটিশ 

বণিকৃ-সংস্থা এদেশে প্রভু হয়ে বসল, সে 

কাহিনী এ প্রবন্ধের বিষয়ীতৃত নয়। তছৃপরি 

এ কাহিনী অল্পবিস্তর সকলেরই জান। আছে। 
এ কাহিনীর ্বন্বপটিই শুধু আমাদের 
আলোচ্য । কিন্তু তাও আবার বিভিন্ন 

&তিহাসিকের বিভিন্ন মতবাদের জটিলতায় 
আচ্ছন্ন। স্বামীজী-প্রদত্ত মূলন্ত্রটির আলোয় 

এর জটিল ম্বব্ূপকে বা! প্রকৃতিকে খানিকট! 

সহজ ও ম্বচ্ছ ক'রে তোল! যেতে পারে। 

সহজ ক'রে বল! যেতে পারে যেঃ ভারত তার 

ধর্মকে ডুবিয়ে দিয়েছিল সন্কীর্তার অন্ধকৃপে, 
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ব্যভিচারের কলুষে এবং কুসংস্কারের 
আবর্জনায়। এবং ধর্মকে হারিয়েই ভারত 

নিজেকে হারিয়ে ফেললো । 

পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডাগামার আবিষ্কৃত 
(১৪৯৮ খৃঃ) পূর্ব-পশ্চিমের সমুদ্রপথ বেয়ে 

পতুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও 

ইংরেজ বণিকের দল একে একে এর পূর্বেই 

ভারত-উপকূলে আগমন করেছে । ওরা 

বিশেষ ক'রে ইংরেজ এসেছিল পরাক্রান্ত মুঘল 
সম্রাটের করুণার ভিখারী হয়ে, কুঠি নির্মাণ 
ক'রে বাণিজ্য করে কিটু অর্থ সংগ্রহ করবে 

্ব্ণপ্রশ্থ ভারত-ভূমিতে--এই ছিল ওদের 
প্রার্থনা । ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির বিধানে 
ওই কুটি ক্রমে পরিণত হ*ল ছূর্গে, ছুর্গকে ঘিরে 

গড়ে উঠল শহর, শহরকে কেন্দ্র কবে জেল! 

এবং জেলাগুলি নিয়ে প্রদেশ। শেষ পরস্ত 

বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যার] উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতজোড়! সাম্রাজ্য 

স্থাপন করলে, তারাই ইংরেজ । এবং বীরত্বে 
ততটা নয়, যতটা কর্মকৌশলে -ইংরেজ জয়ী 

হ'ল । ইংরেজ-শাসন-প্রতিষ্ঠার কাহিনীতে 

বহু অনাচার কলঙ্ক এবং অমান্নষিকতা আছে। 

ধর্মহীন ব্যভিচারপগ্রস্ত অধংপতিত ভারতের 

বিভিন্ন নবাব, বাদশাহ ও রাজন্তবর্গ তখন 

আত্মহত্যার পৈশাচিক উৎসবে মেতে রয়েছেন । 

ওই ধূর্ত শ্বেতকায় বণিকের দল এই চরম 
দুর্গতির পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করলে। বিভিন্ন 

রাজপুরুষদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে 

তাদের বিলুপ্তি সাধন করালে । ১৭৪৭ ্ঃ 

পলাশীর যুদ্ধের ফলে যে সাম্রাজ্যের হুত্রপাত; 

তার পরিণতি ১৮১৮ খৃঃ লর্ড হেস্টিংসের 

আমলে, রণজিৎ মিংহের পঞ্জাব ছাড়া সমগ্র 

ভারত হ'দ ইংরেজের অধীনে । 

১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ যুদ্ধই নয়, এক 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

ছেলেখেলা মাত্র। ইংরেজ পক্ষে হয়েছিল 
মাত্র তেইশ জনের মৃত্যু, আহতের সংখ্য। 
উনপঞ্চাশ এবং নবাব সিরাজের বিপুল 
বাহিনীর পাঁচশো! জন যুত ও সমসংখ্যক ব্যক্তি 
আহত । অথচ ফলাফলের দিক দিয়ে এর 

চেয়ে, যুগান্তকারী ঘটনা পৃথিবীতে কম 
ঘটেছে। অতীতের ইতিহাসে যার কোন 

নজির মেলে না, তেমনই ঘটন। ক্লাইভ কর্তৃক 
এই বঙ্গবিজয়। 

ডক্টর রমেশচন্ত্র মজুমদার তার নব- 

প্রকাশিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 

ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে (ইংরেজীতে ) প্রথম 
পরিচ্ছেদে ভারতের পতন-কাহিনীর এক 

চিত্তাকর্ষক বর্ণনা' দিয়েছেন। তখন মুঘল 

সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে, ভারতের নান! অঞ্চলে 

সুযোগসত্ধাণী রাজপুরুষ বা রাজকর্মচাবিগণ 
স্বাধীন বা! প্রায়-স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলছেন । 
এ বিষয়ে তাদের প্রধান অবলম্বন ভাড়াটে 

সৈম্তদল। যুদ্ধক্ষেত্রে নেই কোন বীরত্ব, নেই 
কৌন মহৎ আত্মবিসর্জন, আছে শুধু টাকার 
খেলা আর কুটকৌশপ, যার সঙ্গে মিশ্রিত 
অবিশ্বাস্ত লোভ আর কৃতঘ্বত। | এইভাবে 

গড়ে উঠল বাংলায় আলিবর্দি খানের 

নবাবী, অযোধ্যায় স্বজাউদ্ধৌলার, দক্ষিণে 

ছায়দারাবাদে আসফজার নিজামী, আর 

কর্ণটকে আনোয়ারউদ্দীনের  নবাবী। 

পরবর্তীকালে মহীশুরের ভাগ্যবিধাতা হলেন 
সামান্ত সৈনিক হায়দার আলি। এর মধ্যে 

অবশ্ট অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই, যুগে যুগে 

এমনটিই ঘটেছে । বরং এদের মধ্যে সার্থক- 

নাম পুরুবও আছেন, যেমন আলিবর্দি এবং 
হায়দার আলি। অস্বাভাবিক ব্যাপার এই যে, 
ভারতের তৎকালীন রাজনীতি ও সমরনীতির 

নিয়ামক কোন ব্যক্তি বা জাতি নয়, ভাড়া 



ভাদ্র, ১৩৭০ ] 

কর! সৈনিকের দল। আম্বগত্য ৰা প্রভূভ্ি 

এবং সেই কারণে আত্মবিসর্জন- অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে এ ছিল ব্যতিক্রম। সুতরাং 

অজত্র অর্থব্যয়ে বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈন্ 

ভাড়া ক'রে, পশ্চিমের উন্নততর অস্ত্রে তাদের 

সজ্জিত ক'রে এবং ইওরোপের রণ-নৈপুণ্যের 
নেতৃত্ব দান ক'রে যখন ইংরেজ তাদের 
যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করলে, তখন জয় হ'ল 

তার অবশ্যসভাবী। এ বুদ্ধি প্রথম ফরাসী 
গভর্নর ছ্যপ্লের মাথায় খেলেছিল। কিন্ত 

ইংরেজদের কতগুলি বিশেষ সুবিধে থাকায় 

ইংরেজ-ফরাসী সংঘর্ষে শেষ পার্যস্ত জয়ী হ'ল 

ইংরেজ। এবং বঙ্গবিজয়ের দৌলতে যে 

অপরিষেয় সম্পদ ইংরেজের হাতে এসেছিল; 
তার ফলেই ইংরেজ এত সুবিধে লাভ 

করেছিল। ক্লাইভের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব এ- 
বিষয়ে অপরিসীম! ওই যুগের কলুষিত 

পরিবেশে যোগ্যতম নায়ক নীতিহীন সর্ব- 
কুকর্মে সিদ্ধহস্ত ধুরদ্ধর ক্লাইভ। 

স্বৃতরাং ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ জয় করেছে 

ভারতীয় ভাড়াটে সৈন্তেরা, ইংরেজ সেনাপতি 

কলকাঠি নেড়েছে মাত্র। ধর্মহীন ভারতের 
কলুম ও ব্যভিচার বনাম ইংরেজের বাণিজ্য 

ও শোষণ-জনিত সমৃদ্ধি ও কুটকৌশল--এই 
অসম-ন্বন্দে দ্বিতীয় পক্ষ জয়যুক্ত হ'ল। সীলি 
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মোটেই সমীচীন হবে না যে, কোন 

বিদেশী ভারতকে জয় করেছে। প্রকৃতপক্ষে 

ভারত নিজেই নিজেকে পরাজিত কবেছে। 
এ মন্তব্য আরও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে । 

জাতি বলতে আমর] যা বুঝেছি এবং আজও 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। 

অর্বত্র এই ভারতে । 

৪১১ 

যা বুঝি, তার কোন অস্তিত্ব “বা! চেতন অষ্টাদশ 

শতাকীতে একেবারেই ছিল না। স্বামীজী 
ভারতীয় জাতির যে সংজ্ঞা দান করেছেন 

(প্রথম পর্ব-উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৬৯ ) এবং যে 
সংজ্ঞান্সারে মধ্যযুগের ভারতেও অপূর্ব 

জাতীয়তার স্কুরণ ও সার্থকতা আমর! লক্ষ্য 
করেছি (দ্বিতীয় পর্ব-উদ্বোধন জ্যৈষ্ঠ, আবাঢ় 
ও শ্রাবণ ১৩৭০), সে জাতির বা জাতীয়তা” 
বাদের তখন পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে। পুরাতন 
আদর্শ লুপ্ত, নূতন কিছু গড়ে উঠবার পথে 
আবহাওয়। প্রতিকূল, আধ্যাত্মিক কোন 

জাগরণ ব! পূর্ণজাগরণ ঘটাবার মতে! কোন 
ধর্মগুরু এলেন ন! ওই যুগে (পঞ্জাবের গুরু- 

গোবিন্দ সিংহ ছাড়া)। এক-কথায় অষ্টাদশ 

শতাব্দীতে ধর্মাশ্রয়ী সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং 

তার অন্থগামী জাতীয় অভ্যুত্থান ঘণ্টল ন|। 

তখনকার ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমণ্ে 
একদিকে স্বার্থমগ্ন ভারতীয় আত্মকেন্ত্রিকত1 ও 

শক্তির অপচয়, অপর দিকে ইওরোগীয় অর্থ- 

গৃধুতা, অসামান্য কুটকৌশল এবং জড়- 
বিজ্ঞানের বিশ্বয়কর যোগ্যতা পরস্পর তাল- 

ঠোকাঠুকি করছে। বিভিন্ন পক্ষ নিয়ে--তা 
ভারতীয়ই হোক বা বিদেণীয়ই হোক-বিভিন্ন 

রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে বা যুদ্ধের অভিনয় করছে 

ওই ভাড়াটে সৈশহ্ঠদল। উপটৌকন আর 
উৎকোচ আর লালসার পঙ্কষিল পরিবেশ 

এতিহাসিক স্মিথ 

সাহেবের ভাবায় “ওই লোভজর্জর যুগে' 

মাহষের ব্যবহার এমন ছিল যে জীবিত অবস্থায় 

সম্মান এবং মৃত অবস্থায় পরিতাপের যোগ্য 

কেউ ছিল না, তা সে 'শ্বেতকায় ইংরেজই 

হোক ব। কৃষ্চকায় ভারতীয়ই হোক। 
সুতরাং তখন কোথায় বা দেশ, কোথায় 

বাবিদেশ। একটা সামগ্রিক আত্মবিলুগ্ির 



৪১২ 

গভীরে ভারত তখন নিমগ্ন । ডঃ মজুমদারের 
পূর্বোক্ত গ্রন্থে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ 
আছে। মহাশক্তিধর মারাঠা। পেশোয়া 

বালাজি বাজিরাও কলকাতায় ইংরেজ 
কোম্পানির গভর্ণর ড্রেক সাহেবের নিকট 

একটি লিপি প্রেরণ করেছিলেন বাংলার 

নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে মারাঠার 

মৈত্রী কামনা ক'রে। মহীশৃরের হায়দার 
আলিকে দমন করতে ইংরেজ পক্ষে মারাঠার 
সক্রিয় সহযোগিতা তো! ইতিহাসের একটি 

সর্বজনবিদিত ঘটনা । তৎকালীন ভারতের 

সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি মারাঠারই যখন এই মনোবৃত্তি 
ও রাজনীতি, তখন অন্ত নবাব ব1 রাজাদের 

কথ। আর না তোলাই ভাল। ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেবে যে, ধর্ম সংস্কৃতি ও দেশপ্রেম 

তখন ভারতের সমাজ ও রাঞ্নীতি থেকে 

বিদায় নিয়েছে। | 

আর সাধারণ মান্থষ--শহরে পল্লীতে যার! 

সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে? আচার্য 

যছুনাথ মরকার-সম্পা্দিত বাংলার ইতিহাস 

২য় খণ্ডে (ইংরেজীতে ) উল্লেখ আছে যে, 
বাংলাদেশের মন্দিরে মন্দিরে হিন্দুরা € বিশেষ 

ক'রে যারা বিত্তশালী) পূজে। দিত-_দাক্ষিণাত্যে 
ও উত্তর ভারতে মারাঠাশক্তি-দমনে ইংরেজ 

প্রয়াসের সার্থকত! কামন। ক'রে। 

ভোসল। রাজার মারাঠা বর্গার সৈন্য ভাস্কর 

পণ্ডিতের নেতৃত্বে দস্থ্যর বেশে বাংলায় 

এসেছিল । আলিবদদি খান তখন নবাব। 

গৈশাচিক লুন ও অমাহ্ৃষিক হত্যার দ্বারা 
তার! এদেশে চরম বিভীষিকা স্থষ্টি করেছিল । 

বাংলার ছড়ায় সে নিষ্ঠুর কাহিনী অমর হয়ে 

রয়েছে। অসহায় বাঙালী এভাবেই বুঝি 

উদ্বোধন 

একদা. 

[ ৬৫তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

কিছুকাল পরে তার প্রতিশোধ-স্পৃহ! চরিতার্থ 

করেছিল, ইংরেজের “ল আ্যাণ্ড অর্ডারের' 

ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে। 

বাংলার কথা আরও বলি ডঃ মন্ুমদার 
বলেছেন, যোটামুটি-ভাবে এ ভারতেরই কথ]। 

টোল ও চতুষ্পাহীতে এবং মক্তব ও মাপ্রাসাতে 
গতান্বগতিক-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে 

যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের 

পাশাপাশি এ-ছুটি সম্প্রদায় রয়েছে শতাব্দীর 

পর শতাব্দী ধরে, কথায় কথায় ঝগড়া! ব! 

পরবর্তীকালের কুখ্যাত সাল্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় 
না বটে, কিন্ত সামাঞ্জিক ও নৈতিক জীবনে 

পরম্পর পরস্পর থেকে বহুদূরে । সংস্কৃত ও 

পারসীক ও আরবি ভাষার মাধ্যয়ে শুধু 
অতীতকেই পরিবেষণ করা হচ্ছে। উচ্চস্তরের 

হিন্দু] পারসী অবশ্য শিখে নেয়, বৈষয়িক 

কাজকর্মে সুবিধে হবে ব'লে! যে শিক্ষ। 

তখন চলেছে" জীবনের সঙ্গে তার যোগস্থত্র 

গেছে হারিয়ে। পৃথিবী গণ্ডিবদ্ধ। সমাজ 

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, জাতি উপজাতিতে 

কণ্টকাকীর্ণ। বাইরের জগতে যে বিরাট 

পরিবর্তন ঘটেছে, পশ্চিমের অগ্রগতির যে 

কর্মময় কাহিনী বিদেশী বণিকেরা এদেশের 

বুকে রচনা ক'রে চলেছে, য়ে-সম্বন্ধে সমাজ 

উদদাসীন। বণিকদের কীর্তি ও কুকীতি 
দেখছে তার ফল ও কুফল ভোগ করছে, তবু 

কারও কোন কৌতৃহল নেই, কোন প্রয়াস নেই 
ওদের জানবার বা জানাবার! স্ত্রীলোকের 

স্বান বন্ধগৃহে। বাইরে যদ্দি ওর] বেরোয়, 
যর্দি লেখাপড়া করে, তবেই ওর] বিয়ের পর 

বিধবা! হবে-_এই দৃবিশ্বাস। বাংলা ভামা 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে পয়ার-লাচারি ছন্দে 
রচিত কবিতার মাধ্যয়ে। কবির লড়াই, 

খিস্তিখেউড়, , হাফ-আখড়াই প্রভাতিতে 



ভান্্র” ১৩৭০] 

অমার্জিত রুচির উৎকট প্রকাশ। অবশ্য 
এ-যুগে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদও এসেছিলেন, 

কিন্তু ও-যুগে তাদের যোগ্য মূল্যায়ন সম্ভব 
ছিল না; ওর! ব্যতিক্রম। ওদের প্রভাব 
তৎকালীন সমাজে অকিঞ্চিৎকর। অপরদিকে 

গগ্ভ-রচনার মাধ্যম শুধু মুদিখানার খাতা 
এবং চিঠিপত্র । গগ্ঘসাহিত্যে এই যে বর্তমান 
বাংলার সমৃদ্ধি ও পৃথিবীজোড় খ্যাতি, তার 

অস্কুরোদগমও তখন হয়নি । 

ধর্মজীবনকে পৌত্তলিকত1 গ্রাস করেছে । 
আচার-অন্ৃষ্ঠান সংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে তা 

আবদ্ধ। জাতিভেদেও পশ্চাতে হিংস। ঘ্বণ। 

নিষ্ঠুরতা, জাত তখন “বজ্জাতি'। অস্পৃশ্ঠতা 

সমাজের দুশ্চিকিৎস্ত ব্যাপি। স্বামীজীর 

ভাষায়, ধর্ম তখন ঢুকেছে হেসেলের হাড়িতে। 
ধর্মের নামে মৃতস্বামীর চিতায় স্ত্রীহত্য। কর! 

হয় অবলীলাক্রমে পৈশাচিক তাগুবের 
পরিবেশে । সতীর নাকি এই শ্রেষ্ঠ গতি। 

সমাজের উচ্চন্তরে কুলীন ব্রাহ্মণ বালিক! 
থেকে প্রৌঢ়া পর্যস্ত বহু নারীর পাণিগ্রহণ 

ক'রে তাদের স্বর্গে যাবার পথ স্ত্বগম করে। 

চড়কপুজায় যে মানুষটিকে বঁড়শিতে গেঁথে 

দড়ি বেঁধে সংখ্যাতীত বার চরকিতে ঘোরানে। 

হয়, সে মহাপুণ্যবান্, ওভাবে মৃত্যু হ'লে তার 

অক্ষয় স্বর্গবাস। দুর্গাপূজায় পুজা গৌণ, 

আড়ম্বর ও আভিজাত্য মুখ্য । কী ব্যভিচার 

আর কী অমাহ্ৃষিক নিষ্ঠুরতা তার সঙ্গে 
জড়িত! মানুষের স্বাভাবিক জীবনের সৌন্দর্য 
তখন গভীর ক্লেদে নিমজ্জিত, মানবতাবোধ 

অবলুপ্ত। ধর্ম ধর্মহীনতায় পর্যবসিত 

মুদলমান সমাজের ুর্গতিও কম নয়। 

একদ। ক্ষাত্রবীর্যে আভিজাত্য এবং অন্তান্ত 

রাজকীয় গুণাবলীতে ওই সমাজ বিশিষ্টতা 

অর্জন করেছিল। যোগ্যতার দাবিতে সাধারণ 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। ৪১৩ 

নিয়স্তরের মুসলমানও একদা! রাজদরবারে উচ্চ 
আসন লাভ করেছে। কিন্ত প্রধানতঃ নিয়- 
বর্ণের হিন্ুকে পাইকারি হারে ইসলামের 
পতাকাতলে গ্রহণ করার ফলে এদেশে 
মুসলমান সমাজের রূপান্তর হ'তে লাগলো । 
এদেশের জনসমষ্টির প্রভাবে স্ষ্টি হ'্ল শ্রেণী। 
অসাম্যের ভিত্তিতে শক্তি অপচিত হ'ল 
ব্যভিচারে। কিন্ত অভিমানটুকু রয়ে গেল 
যে তার! রাজার জাতি, শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে এদেশের মালিক। ইংরেজকে তাই 
ভারতের ইসলাম ব্যর্থ আক্রোশে বহুকাল দুরে 
সরিয়ে রেখেছে । পরবর্তীকালে উনবিংশ 
শতাব্ীর অধিকাংশ সময় জুড়ে যে ওয়াহাৰি 
ান্দোলন পেশোয়ার থেকে বাংল। পর্যস্ত 
ইংরেজ শাসনকে বিব্রত করেছিল, তার 
প্রাণশক্তি জুগিয়েছে ইসলামের এই অভিমান, 
গৌরবলুপ্তির তীত্রক্ষোভ এবং ধর্মীয় গৌড়ামি। 
এই গৌড়ামির দৃষ্টিতে ইংরেজ- হিন্দু ও শিখ 
ইসলামের পরম শক্রবূপে পরিগণিত। 
ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতের মুক্তি-আন্দোলন 

নয়, দার-উল্্-ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিক্ষল 
প্রয়াসমাত্র। 

বাংলার কিন্তু অফুবস্ত সম্পদ্, ব্যবস।- 

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপরিমেয় সমুদ্ধি ছিল 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে । রাজধানীতে বা 

শহবাঞ্চলে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের 

ভোগ-বিলাসেও এদেশের সম্পদের ভাগার 

নিংশেব হয়ে যায়নি । গ্রামাঞ্চলে বা বনে- 

জঙ্গলে ভূগর্ভে সাধারণ মান্মেরও কম সোনা- 

রূপা প্রোথিত ছিল না। অরাজক দেশে 

দস্ত্যর ভয়ে এভাবে অর্থ লুকিয়ে বাখা হ'ত। 

বাংলার এই অপরিষেয় সম্পদ শুধু দস্্যদের নয়, 
অর্থগৃর্ন, বিদেশী বণিকৃদেরও বহু প্রলোভন 

জুগিয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের পর স্বর্ণ লুন 
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করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ক্লাইভ। 
বিলেতে তার বিচার হ'ল। তিনি নিজের 

দোব-ম্বালনের জন্ত বললেন যে, নবাবের 

রাজধানী মুণিদাবাদের রাজপথে যখন তিনি 

বিজয়ীর গর্বে পরিক্রমা করেছিলেন, দু-পাশ 

থেকে তখন অফুরন্ত স্বর্ণভাগ্ডার তাকে 

হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছিল, তবু 
তিনি লোভে দ্বিগবিদিকৃ হারাননি। নিজের 

সংযম দেখে তিনি নিজেই অবাক হয়ে 

গিয়েছিলেন । 

ধর্মহীন ব্যাধিগ্রস্ত বাংলার সমাজ, আদর্শ- 

চ্যুত ছুর্বল বাংলার রাজশক্তি, অথচ ধনসম্পদের 
অন্ত নেই বাংলার। ম্বতরাং ছূর্গতি 

অবশ্যভভাবী। প্রসঙ্গক্রযে স্মরণ রাখ! দরকার 

যে, বাংলার সম্পদূরাশি লাভ করেই বৃটিশ 

বণিক্'সংস্থার ভারত জয়ের পথ এত সুগম 

হয়েছিল। কী ব্যবসায় ক্ষেত্রে, কী রাজনীতি 

ক্ষেত্রে, কী রণক্ষেত্রে-ইংরেজের সকল কাজ- 

কারবার চলেছে এদেশেরই অর্থ বিনিয়োগ 

ক'রে । এদেশের মান্থষকে এদেশের অর্থ দিয়ে 

ক্রয় করেছে প্রয়োজন অনুসারে । ব্র্দেশ থকে 

ওর! এক পয়সাও আনেনি, রণক্ষেত্রে ওদের 

হয়ে যুদ্ধ করেছে এদেশেরই লোক । হিসেব 
নিয়ে দেখা গেছে যে, ইংরেজের সৈম্তদলে 

প্রতি আট জনের মধ্যে একজন মাত্র ইংরেজ । 

তারপর ইংরেজের 'ল অ্যাণ্ড অর্ডারে” আশ্রয় 

পেয়ে ৰা আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়ে এবং 

নিরাপত্তার আশায় বিশৃঙ্খল ও অরাজক ওই 
যুগে এদেশের লোকের ইংরেজের সাত্্রাজ্য- 
বাদকে সক্রিয় সহযোগিতা দান ক'রে সংহত 

ক'রে তুলেছে। ইংরেঞজজের শাসন যতই 
শোষণ-ভিত্িক হোক না| কেন, ব্যক্তিগত 

জীবনের ও সম্পত্তির পবিত্রতা-বোধ পশ্চিমের 

ওই জাতির মধ্যে ছিল। যে মানবতা-বোধ 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--৮ম সংখ্য 

এদেশ থেকে তখন লুপ্ত, তার মর্যাদা ইংরেজ 
তার ভারত-শাসনে “ল অআ্যাণ্ড অর্ডারের, 

কাঠামোতে সন্মিবদ্ধ করেছিল। ব্যাপকভাবে 
এ সহযোগিতার ক্ষেত্রে হিন্দুই এগিয়ে এল। 

তার কারণ একাধিক, কিন্তু সে-কথ! এ প্রবন্ধে 

অপ্রাসঙ্গিক । 

স্থতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতি নেই, 

ধর্ম নেই, দেশও নেই । তাই তে! এই অবিশ্বান্ত 
কিন্ত অয়োঘ পরিণতি ভারতেতিহাসের। 

এ পটভূমিকায় কে ব! দেশপ্রেমিক, কেই বা 
বিশ্বাসঘাতক | সিরাজ বাংলার স্বাধীনতা- 

রক্ষাকন্পে শেষ মহান বলি, আর মীরজাফর- 

রাজবল্লভ-উমিাদের দল দেশদ্রোহী, বিশ্বাস- 

ঘাতক- ইতিহাসের সথম্ম বিচারে এ ধারণ! 
একেবারে অমূলক না হলেও অবাস্তর | অষ্টাদশ 

শতাব্দীর নারকীয় পরিবেশে যে যার নগ্স্বার্থ- 

সাধনে উ্দৃগ্রাব। অবশ্য এ-কথা| সত্য যে 

ক্লাইভের ভারবাহী জাব' মীরজাফরের চেয়ে 

হতভাগ্য সিরাজ অনেক বরণীয়। উত্তরকালে 

মিরাজকে কন্ত্র ক'রে এদেশের কাব্য, নাটক-_ 

এমনকি ইতিহাস-সাহিত্যেও যে ভাবাদর্শের, 
যে দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল, এবং রাষ্ত্রিক 

চেতনায় যে রসদ জুগিয়েছিল, সিরাজের ভাব- 

ঘনমূর্তি তার এঁতিহাসিকত্ব যত অল্পই থাক ন 
কেন, তার মূল্য অপরদিক দিয়ে অনশ্বীকার্য। 

কিন্তু সিরাজের চেয়েও বড় চরিত্র 

মীরকাশিম, যদ্দিও বাংলার সিংহাসন-প্রাপ্ডি 

তার ইংরেজ অন্গুগ্রহে এবং ইংরেজকে উৎকোচ 

দানের বিনিময়ে। মীরকাশিম আশ্চর্য 

বিচক্ষণতায় বুঝেছিলেন যে, ইংরেজ এ- 
দেশের পরম শত্রু, তার সঙ্গে সংঘর্ষ তার 

অবশ্টভভাবী এবং নিজের সৈশ্তকে ইওরোপীয় 
প্রথায় সুশিক্ষিত না করলে এ সংঘর্ষে তার 

পরাজয়ও হবে অবশ্যস্ভাবী। মুশিদাবাদ থেকে 
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ঙ্গেরে সরে গিয়ে নবনির্মিত ছৃর্গের আড়ালে 
থেকে তিনি প্রস্ততি-পর্বে মুন্সিয়ানাই 
দেখিয়েছিলেন | শুধু বাংলার নয়, সমগ্র 

উত্তর ভারতের জাতীয় কণ্টক ইংরেজ, একে 
উৎপাটিত করার প্রয়োজনে তিনি মুঘল সম্রাট 
শাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউ- 

দ্বৌলাকে উদ্বদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য 
মীরকাশিমের, দুর্ভাগ্য ভারতের যে এ সাধ ও 

সাধ্যের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। ১৭৬৪ খৃঃ 

বঝ্সারের রণক্ষেত্রে মীরকাশিষের সকল আশার 

সমাধি হ'ল, পলাশীর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত বক্সারে 

হ'ল দৃঢ়ীভূত। 
অষ্টাদশ শতাবীতে আর এক : স্মরণীয় 

চরিত্র মহীশৃরের হায়দার আলি। , ইংরেজ 
&ঁতিহাসিক তার চরিত্র স্বাভাবিক কারণেই 

মসীলিপ্ত করেছে, কিন্তু ইতিহাসের নিরপেক্ষ 
বিচারে হায়দার ওই ফেরুপালের বিচরপক্ষেত্রে 
সিংহ-সদৃশ। কিন্তু যে ভারত তখন সামগ্রিক- 

ভাবে ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন, গভীর 

অমানিশার আধারে আবৃত, সাধ্য কি শুধু 

মীরকাশিমের মতে! একজন বিচক্ষণ 

রাজপুরুষের কিংবা হায়দারের মতো! একজন 

রণনিপুণ কুটকুশলী নায়কের যে তাকে টেনে 

তুলবে। শুধু রাজকীয় ব! সামরিক যোগ্যতায় 
শাশ্বত ভারতের ইতিহাস রচিত হয়ুনি-_ 

্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথের অন্ত ছ্টিতে এ-কথাটাই 
পরিপুষ্ট হয়েছে। আধ্যাত্বিক জাগরণের 
সোমার কাঠিট হাতে নিয়ে কেউ এলেন ন! 

ওই যুগে, শাশ্বত ভারতকে কেউ তুলে ধরলেন 
শা আদর্শরপে। এমনকি ভারত যে পরাধীন 

হয়েছে, সে বোধও জনগণের মানস থেকে 

তখন অবলুপ্ত 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। ৪১৫ 

অবশ্য ইংরেজ-শোষণ ও অত্যাচারের 

প্রতিবাদে বিশেষ ক'রে কৃবিপ্রধান এই দেশের 

রাজস্ব-আদায়ের জুলুমের প্রতিক্রিয়ারূপে 

কিংবা ইংরেজ-দত্ত কোন বিশেষ বিধানের 
প্রতিকার-কল্পে অথবা গোঁড়া ধর্মান্ধতার 

উন্মাদনায় খণ্ডখগ্ুভাবে ভারতে তখন নান! 

বিদ্রোহ জেগেছে। ডক্টর শশিভৃষণ চৌধুরী 
তার দুটি গ্রন্থে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ 

করেছেন (0111 10186010090 098 নানি 0009 

711615)) 7016 10 10019 (1768-185? ) 
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9০১ )। বাংলা ও ছোটনাগপুরের 

চুয়াড়-বিদ্রোহ, উড়িম্যার পাইক-বিদ্রোহ, 
উত্তরবঙ্গে সম্যাসী ও পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ, 

দক্ষিণ ভারতে পলিগারদের আন্দোলন এবং 

সর্বোপরি উত্তর ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলন 

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্ত এদের 

কোনটাই মুক্তি-আন্দোলন নয়, ইংরেজের 

বিশেষ কোন কার্ষের বিরুদ্ধে ব্যর্থ আক্রোশের 
অভিব্যক্কি-মাত্র। কখন কখন চরম ছুঃখবরণ, 

নিভীক আত্মত্যাগ এবং অমাহ্ৃষিক দা 

জনগণের এই বিদ্রোহসমূহকে নিঃসন্দেহে 

মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে 

এগুলি উত্তরকালের ভারতীয় জনগণের জাগ্রত 

ও উদ্বদ্ধ মানসলোকে কোন বার্ডাই পৌছে 
দ্িতৈ পারেনি । পরবর্তী স্বাধীনতা-আদ্দো- 

লনের ইতিহাসের প্রারভিকা রয়েছে অন্তত্র। 

সে কাহিনী পরে আলোচ্য। অষ্টাদশ 

শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মারাঠা ও পঞ্জাবের 

শিখদের কাহিনী স্বামীজীর দেওয়া মূলমত্রটির 
পরিপ্রেক্ষিতে এবার আলোচিত হবে । 

(ক্রমশঃ) 
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্ীজ্ঞানেশ্বরের 'অস্বতান্ুভব' 
[ তৃতীয় প্রকরণ--বাণীর খণ-পরিশোধ ] 

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 

এই (পরাদি চার১ ) বাণীর গর্জনে আত্মার 

নিদ্রা (তদৃবিষয়ক অজ্ঞান ) টুটিয়া যায়, 
তথাপি পূর্ণভাবে খণশোধ হয় না, কারণ এই 
জাগরণ নিদ্রারই তুল্য। ১ 

পরাদি চার বাণী জীবের (অবিদ্ভার বন্ধন 

হইতে ) মোক্ষ-সাধনের উপযোগী হয়, পরস্ত 
অবিদ্ভার সহিত নিজের স্বরূপের নাশ করিয়াই 

মোক্ষের উপযোগী হয়। ২ 

দেহের সহিত হস্ত-পদাদি চলিয়া যায়, 

মনের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম ( লয়প্রাপ্ত হয়), 

স্থ্যের সহিত যেমন তাহার কিরণজাল যায়। ৩ 

অথবা নিদ্রার শেষ হইলে স্বপ্রও সঙ্গে সঙ্গে 

যায়, তেমনি অবিগ্ভার নাশ হইলে পরাদি 

বাণীরও নাশ হয়। ৪ 

লৌহ নষ্ট হইলে রসরূপে (লৌহভম্মরূপে ) 
জীবিত থাকে, ইন্ধন জলিয়া গেলে বহিরূপ 

প্রাপ্ত হয়। ৫ 

লবণ স্থুলরূপে জলে গলিয়। যায়, পরস্ত 

স্বাদ্রূপে জলেই থাকিয়া যায়, নিদ্রার অস্ত 

হইলে জাগৃতি-রূপে নিদ্রাই জীবন্ত থাকে। ৬ 
তেমনি অবিদ্ভার সহিত এই চার বাণী 

গলরূপে নঞ& য়) পরস্ত তত্ৃজ্ঞানরূপে 

উৎপন্ন হয়। 4 

এই চার বাণী মরিয়া! . তত্বজ্ঞানরূপে দীপ 

জালায়, পরন্ত বোধরূপে- ইহ! পশুশ্রম মাত্র ।৮ 

' নিদ্রা আসিলে স্বপ্ন-প্রাপ্তি করায়, টুটিয়া 
গেলে পুরুষের আপন স্বরূপ দেখায়-_স্বপ্ন ও 

জাগৃতি এই ছুই দরশাই যেমন নিদ্রা দেখায়। ৯ 

১ পরা, পণ্ঠস্ী, বাক, বৈরী । 

এইভাবে জীবস্ত অবিদ্ভা (“আমি মনু 

এইরূপ) অন্যথা জ্ঞান প্রাপ্ত করায়, এই অবিদ্ভার 

নাশ হইলে (“আমি ব্রন্ষস্বর্ূপত এই ) যথার্থ 

বোধ উৎপন্ন হয়। ১০ 

পরন্ত জীবস্ত বা মৃত অবিদ্যা বন্ধন-কারক 
হয়, বন্ধন ও মোক্ষপ্রাপ্ত করাইয়] বন্ধন করে।১১ 

মোক্ষও যদি বন্ধন হয়, তবে “মোক্ষ' শব্দের 

অর্থ কি? অজ্ঞানের ঘরে (মোক্ষের ) যিথ্য' 

প্রতিষ্ঠ] ৷ ১২ | 

ভূতের মৃত্যুতে বালকদেরই সস্তোন হয়, 
আন্ত কাহারও হয় না, তার মৃত্যুকে 

কে মানিবে? ১৩ 

ঘটের নাস্তিত্ব (ঘট হইবার পূর্বাবস্থা ) 
ভাঙিলে অত্যন্ত লোকসান হইল ( অর্থাৎ ঘট 
তৈয়ারী হইলে মুত্তিকাতত্ব নষ্ট হইল) বলিয়৷ 

যেমানে, তাহাকে কিজ্ঞানী বল! যায়? ১৪ 

স্থতরাং বন্ধনই যখন মিথ্যা, তখন কিসের 

মোক্ষ হইবে? অবিছ্া মরিয়াই মোক্ষের স্বরূপ 

দেখাইল। ১৫ 

আর জ্ঞানই বন্ধন” এইরূপ 'শিবস্থত্রের' 

মধ্যে স্বয়ং সদাশিবই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন । ১৬ 

আর বৈকুঠের সুবিজ্ঞও (স্বয়ং ভগবান 
বিষ) “জীব সত্বৃগুণ দ্বার! জ্ঞানের পাশে ব্ 

হয়'-.ইহাও বহুভাবে বলিয়াছেন । ১৭ 

পরস্ত শিব অথব। আ্ীবল্পভ বিষু বলিয়াছেন 

বলিয়াই যে আমি মানিতেছি তাহ! নহে; 

তাহার! ন! বলিলেও ইহাই আমার অন্থভব।১৮ 

শুদ্ধ আত্মজ্ঞান যদি জ্ঞানের বল ধরে 

বেভিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে ), 
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তবে স্থর্যও অন্ঠের সাহায্যে সবল হুইয়া! উদয় 
হয়, ইহাই বা কেন হইবে ন1? ১৯ 

আত্মজ্ঞান যদি অন্ত জ্ঞানের দ্বারা শ্রাঘ্য হয়, 

তবে জ্ঞাতৃত্বই (মূল জ্ঞানই ) ব্যর্থ হইয়া যায়, 

দিবা যদি অন্য দীপের অপেক্ষা! করে, তবে তো 

আপন স্বরনপই ভুলিয়! যায়। ২০ 

আপনার স্বর্ূপ আপনার কাছেই থাকে; 

ইহা! না জানিয়। কি দেশ-বিদেশে আপনাকে 

ধু'জিয়! বেড়াইবে 1 এমন ভ্রম কি হয়? ২১ 
পরস্ত অনেক দিন পরে, যখন তাহার 

আত্মন্বর্ূপের স্মরণ হয়, তখন যদি বলে “আমি 

এখানেই আছি" (ইহাই আমার আত্মস্বরূপ ) 
ইহাতে কি তাহার আনন্দ হয় ? ২২ 

তেমনি নিত্য জ্ঞানরূপ আত্মা যখন সত্ব- 

গ্রণাশ্রয়ী জ্ঞানের প্রভায় আপনাকে “সোহহং' 

বলিয়' জানিতে পারে, তখন এ জ্ঞানই ভ্রম 

হইয়া বন্ধন হয়। ২৩ 

জ্ঞানের দ্বার! মোক্ষ হয় ঠিকই, পরস্ত জ্ঞান 

আত্মস্বরূপে বিলীন হইলেই মোক্ষ হয়; এই 
াবে জ্ঞানকে জ্ঞানাজ্ঞানাতীত আত্মস্বরূপে 

শিমজ্জিত হইতে হয়; সুতরাং তাহার কোন 

মহত্ব নাই । ২৪ 

এইজন্য পরাদি চার বাণীযাহ! স্থুলাি চার 

দেহের অলংকার,_তাহার! অবিগ্যামূলক 

জীবের জীবত্ব নই করে। ২৪ 

চার দেহরূপ ইন্ধন 'উদাস' (বিরক্ত ) 

শীজ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতাম্ভব' ৪১৭ 

হইয়| জ্ঞানাগ্রিতে প্রবেশ করে এবং সেখানে 
(অলিয়া) বোধরূপ ভম্মলেশে পরিণত হয়। ২৬ 

জলের মধ্যে ফেলিলে কর্পূর জল হইতে 
ভিন্ন স্কলব্ূপে আর দৃষ্ট হয় না, পরস্ত গন্ধর্বপে 
যেমন এখানেই থাকে । ২৭ 

অঙ্গে বিভূতি মাখিলে তাহার স্থল পরমাণু- 
গুলি ঝরিয়! পড়ে, পরস্ত তাহার পাণডুর ( শ্বেত) 

কান্তি যেমন থাকিয়া যায়| ২৮ 

অথব! জমির উপর জল বহিয়! গেলে যেমন 

স্থলরূপে আর দৃষ্ট হয় না, তথাপি আর্দ্রতারূপে 
সেখানেই থাকে । ২৯ 

অথব! মধ্যাহ্নকালে যেমন আপনার ছায়! 

পৃথকৃভাবে দেখ] যায় না, পরস্ত পায়ের তলায়ই 
ঢুকিয়া থাকে | ৩৭ 

তেমনি আত্মন্দপের জ্ঞান, যাহা দ্বৈতভাব 

গ্রাস করিয়া (পরমাত্স ) স্বরূপেই স্বর্ধপাকারে 
অবশিষ্ট থাকে । ৩১ 

এই পবাদি বাণীর খণ-শেষ*বূপ জ্ঞান 

পরাদ্দি বাণী মরিলেও থাকিয়! যায়, আমি সেই 
খণ আ্রীগুরদেবের পায়ে পড়িয়া শোধ 

করিলাম । ৩২ 

এই জন্যই অজ্ঞানী জীবকে পরা, পশ্স্তী, 
মধ্যম! ও ভারতী (বেখরী) এই চার বাণীর 

খণ হইতে যুক্ত হইতে হয়,-শুধু তাহাই নহে, 
সামান্ত অপরোক্ষ জ্ঞানকেও বাণীর খণ হইতে 

মুক্ত হইতে হয়। ৩৩ 

“অমৃতান্ুতবে'র ছুইটি “ওবি' 

ন| তরী মধ্যাঙ্ৃকালী 
ছায়! দিসে বেগলী | 

অসে পায়াতলী । 

রিগোনিয়। ॥ ৩০ 

তৈষে গ্রান্থনি তুসরে 
স্বরূপী স্বরূপাকারে | 
আপুলে পণে উরে। 

বোধু জো কা ॥ ৩১ 



মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মধ্যযুগীয় প্রাণ-চেতনা 
শ্রীনিধুগোপাল পাল 

কোন দেশের ইতিহাসের ধারাবৈচিত্র্যের 

পর্যালোচনা করিলে এই সত্যটি সহজেই 

উদ্ঘাটিত হয় যে, মাহৃষের সমাজ-জীবনে যখন 

সংকীর্ণ বুদ্ধিবাদের প্রাবল্য ঘটে, প্রাত্যহিক 

জীবন-যাত্রার উচ্ছল রস-প্রবাহ যখন রুদ্ধগতি 

হইয়া পড়ে, তখনই জাতীয় ভিত্তিমূলে চরম 

বৈপ্লবিক আঘাত অনিবার্ধ হইয়া উঠে। 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের প্রান্কালে 
বাংলাদেশকেও অনুরূপ বৈপ্রৰিক আঘাতের 

সম্মুধীন হইতে হইয়াছিল। তদানীস্তন বাংলার 
সামগ্রিক মানব-জীবন-ধর্ম এরূপ ধৈচিত্র্যহীন 

ও সমৃদ্ধিবিবজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, 
নৃতনের আশ্বাদন-স্পৃহায় পরোক্ষভাবে মান্থম 

তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র 
জাতির এই চিত্ব-ব্যাকুলতার ফলশ্রুতিম্বরূপে 
সমাজের বহু-আচরিত স্তায়-নীতি-ধর্ম-সংস্কৃতির 

উপর পড়িল রাজনীতির করাল ছায়।! 

সুলতানী শাসনের বিজাতীয় আবহাওয়| 

দেশের সামাজিক ও বর্মনৈতিক ভাব- 

পরিমগুলকে করিয়া তুলিল বিষাক্ত! দেশের 

মধ্যে মুসলিম শামনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এক 

শ্রেণীর মান্য তখন ভীত-মন্ত্স্ত হইয়া উঠিল। 

ভয়গ্রন্তচিত্তে তাহার! ভাবিতে লাগিল যে, 

স্বলতানী শাসন যখন দেশে কায়েম হইয়] 

উঠিয়্াছে, তখন ভাবগত তথ! ধর্মগত স্বাতন্তয 
রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই। 

তাহারা আরও ভাবিল যে, রাজসরকারের 

অন্ুগ্রহপুষ্ট দেশীয় রাজকর্মচারীদের মধ্যে 
ধীহারা অতিমাত্রায় বিলাসপ্রবণ, তাহার! 

অত্যধিক স্বেচ্ছাচারী হুইয়। উঠিবেন, এবং 

তাহাদের সেই স্বেচ্ছাচারের করুণ পৰিণতি- 

স্বরূপে দেশের সনাতন ধর্মজীবনে ঘটিবে 

অভাবনীয় পরিবর্তন | 

সাধারণ মান্ষের মনে যে ভয়ের সঞ্চার 

হইতেছিল, বাস্তবক্ষেত্রেও তাহ] প্রকট হইয়া 
উঠিল। বাংলাদেশের অভিজাত সম্প্রদায় 

সুলতানের অন্ুগ্রহপুষ্ট হইতে গিয়া স্বাভাবিক- 
ভাবেই নিজ স্বাতন্ত্য হারাইয়া ফেলিলেন, 

এবং আপনাদের বিলাস-প্রবৃত্তি চৰিতার্থ 

করিবার জন্ত সাধারণ প্রজাবর্গের উপর 

নানারূপ ছুব্যবহার করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে তাহারা ধর্মীয় বোধস্থলিত হইয়া 

ভোগবিলাসের পঞ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া 
রহিলেন। অপরপক্ষে দেশের সাধারণ 

প্রজাপুঞ্জের মধ্যেও নানান্ধপ প্রতিক্রিয়। দেখা 

দিতে লাগিল। তাহাদের অনেকে নিজ নিজ 

্বাতন্ত্য-রক্ষার মানসে কোন বুক্ষণশীল স্থানে 

গিয়া আশ্রয় লইল; অনেকে আবার 

সুখেস্বচ্ছদ্দে জীবন যাপন করিবার লোভ 
সংবরণ করিতে ন] পারিয়৷ প্রায় বাধ্য হুইয়া 

মুললমান-ধর্ম গ্রহণ করিল। এই সকল কারণে 

মান্গষের সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। 

যথার্থ মৌলিক ধর্ম বলিতে আর কিছুই রহিল 

না। ধর্ম কেবলমাত্র বাহ আচরণ ও 
অনুষ্ঠানের ভিতর' সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। 

মধ্যযুগীয় মানুষের এই কলঙ্কময় সামাজিক 
জীবন-চিত্রের নিখুঁত বর্ণনা আমর! বৈষ্ণব 
সাধক বৃন্দাবন দাস-কৃত 'টৈতন্ত-ডাগবত' 

হইতে পাই £ 
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ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে । 

মঙ্গলচণ্ডীরস্গীত করে জাগরণে ॥ 

দন্ত করি বিষহরি পুজে কোন জনে। 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়! বহু ধনে॥ 

সকল সংসারমত্ত ব্যবহার-রসে । 
কৃষ্ণপুজ! বিফুভক্তি কারে! নাহি বাসে ॥ 

বাঙুলী পৃজস্বে কেহ নান! উপহারে। 
মগ্ মাংস দিনা কেহ যক্ষ পূজা করে ॥ 

নিরবধি নৃত্যগীত বাছ্ভ কোলাহল । 

না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল | 

বাংলার এই চরম যুগসংকটের প্রকট 
প্রতিফলন তৎকালীন নগর-বাজধানী নবদ্বীপের 

আধুনিকপন্থী মান্ষের মনেই ঘটিয়াছে 
সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত 
অঞ্চল হওয়ায় নবদ্বীপে তখন সত্যকার ধর্মপ্রাণ 

রক্ষণণীল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও অসত্ভাব ছিল না। 

তাই দেশে ধর্মের গ্লানি যতই প্রবল হইতে 
লাগিল, তাহাদের ক্রন্দন-বিমথিত অন্তরের 

ভক্তিবন্তাধারার আবেগ-উচ্ছাস আরও শত" 

গু বাড়িয়া গেল। পবিত্র হরিনাম- 

সংকীর্তনে আর সঙ্কটত্রাত। মঙ্গলময় জগদীশ্বরের 
আাবাহন-গীতিতে মুখরিত হইয়া উঠিল 
ঠাহাদের ভক্তিপৃত চিত্তের স্প্রশস্ত অঙ্গন! 

একদিকে উল্মার্গগামী জীবনের বিকৃত 
বিলাস, অপরদিক্লে ভক্তিধর্ম-সংস্কাপনের নীরব 

প্রয়াস, এই মূহাযুগ-সঙ্ধিক্ষণে নবদ্বীপের 

এঁতিহাসিক পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন এক 
গৌরবর্ণোজ্ৰলতন্ন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ 

তিনিই মহাপ্রভ শ্রীচৈতগ্ত। 
প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্থের শুভ আবির্ভাবে 

বাংলাদেশে এক নবধুগের হৃচনা! হইল, 
সে-যুগ বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ের, আত্ম- 

বিশ্লেষণেরঃ আল্মোপলব্ধির সুবর্ণময় যুগ। 

বাঙালীর এই মানস-সংস্কতির মূল উৎস 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত ও মধ্যযুগীয় প্রাণ-চেতন! ৪১৯ 

মহাপ্রভুর দিব্য জীবন ও অমুত-বাণী। 
মানবতার মূর্ত প্রতীক শ্রীচৈতন্ত বাংলার 
স্ৃশ্টাম্পৃশ্য, ধনী-নিরধনি, পঞ্ডিত-মুর্খ,- সকলকেই 
পরমানন্দে নিজ-আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া 

লইলেন। এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে 
তাহাদিগকে দান করিলেন এক নুতন 

ভাব-দৃষ্টি। তিনি বলিলেন, স্থখ-ছুঃখ, আনন্দ- 
বেদনার মধ্য দিয়া এই যে মাহ্ৃষের বিচিত্র 

জীবন-লীল। সংঘটিত হুইতেছে প্রতিনিয়ত, 

নানাবিধ চিত্ত-দৌর্বল্যের ঘন কুয়াশার সেই 
লীলাময় জীবন সমাচ্ছন্্র হইয়! উঠে। তাই 
জীবনকে সকল দুর্বলতার উর্ধে স্বাপন করিতে 

হইলে সর্বাগ্থে প্রয়োজন জপযজ্ঞের অন্তর 

সাধনা । শ্ত্রীহরিনাম-সংকীর্তনের মধ্যেই 
সেই জপমস্ত্রেরে বীজ নিহিত। সুতরাং 

বর্গগত সকল ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়! হরিনামের 
ছত্রচ্ছায়াতলে প্রত্যেক শ্রেণীর মানৃষকেই 
একত্র মিলিত £ইতে হইবে?) উদ্দাত্তকণে 
প্রচার করিতে হইবে নাম-মাহাত্ম্য 

মহাপ্রভুর জীবন ও বাণীর অমুত-্পর্শে 

বাংলার তথাকথিত বিকৃত সমাজ-জীবন 

সার্থক সুন্দর হইয়া উঠিল। এক নবীন প্রাণ- 
চেতনার স্ৃতীব্র আলোকোদৃভাসে বাঙালীর 

ংকীর্ঘ সমাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অচিরেই 
ব্ষ্টি-শ্রীতির মোহ-আবরণ সরিয়া গেল। 

আবার নৃতন করিয়া তাহারা সমষ্টিগত প্রেম- 
বৈচিত্র্যের যথার্থ মূল্যায়ন উপলব্ধি করিতে 
শিখিল। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে 

অপরিসীম অজ্ঞতা তাহাদের নিকট প্রকৃত 

মানবধর্মে দীক্ষিত হইবার চরম বাধা-স্বরূপ 

ছিল, লোকশিক্ষাগুর শ্রীচৈতন্তের ভাবাদর্শে 
অনুপ্রাণিত হুইয়া অতি অনায়াসেই তাহারা 
সেই বাধা! অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল। 

মহাপ্রভুর প্রচারিত “সর্বজীবে অহেতুক প্রেম, 



৪২৪ 

কামগন্ধহীন তথ। আত্মরতি-বিযুক্ত তদাত্ম- 
প্রেম্সাধনার মাধ্যমে সর্বজীবের এক্যবিধান 

এবং অর্বোপরি মানব-মহিমার সর্ব-নিরপেক্ষ 

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা" এই সার্থক ধর্মীয় উপলব্ধির 
ব্রিবেণী-সঙ্গমে বাঙালীর প্রাণ-প্রবাহিণী 

রসোঘেল হইয়। উঠিল ! “মিলনের মহামন্ত্ে' 
দীক্ষিত হইয়! সমগ্র বাঙালী জাতি তাই বিস্তৃত 

জীবন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইল। 
সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণত। তথ! ধর্মগত সংস্কারের 

বিকৃত-বন্ধন-জালে এককালে যে-সমাজের 

প্রতিটি মাস্ষের জীবন ছিল সবিশেষ জর্জরিত, 
সর্বাত্মক জাতীয় চৈতন্তের শুভ উদ্বোধনে সেই 
সমাজই অবশেষে পতিত অবহেলিত জন- 
জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থলব্ূপে পরিগণিত 

হইল। এইকাপে বাংলার বহধ1-বিচ্ছিন্ন 
সামাজিক মিলন-চর্য1! সার্থক পরিণতি লাভ 

করিল। বাঙালীর আপাত-প্রতীয়মান এই 
মিলন-চর্যা সমাজগত হইলেও ইহ! বাঙালীর 

সাধিক মিলন-সাধনার একক প্রতিশব্ব ; যথার্থ 
মঙ্য্যধর্মের প্রতিফলন-আধার। 

পরমপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের বিচিত্র জীবন- 
মহিমায় সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংল সাহিত্য 

পূর্ণায়ত রস-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রাকৃ- 
চৈতন্তযুগে বাংল! সাহিত্যে কোনরূপ নৃতনত্বের 
রসাভাস ছিল না। “সাহিত্য বলিতে তখন 

শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্যু অথবা! অন্থবাদকাব্যই 
বুঝাইত । “এই ছুই শ্রেণীর কাব্যরচন1 ভিন্ন 
অন্ত কোন উপায়ে যে কবিপ্রতিভার পরিচয় 

দেওয়া যাইতে পারে, এ ধারণ] সে-যুগের 

কবিদের মধ্যে জাগে নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্তের 
আবির্ভাবে জাতির স্থুপ্ত স্থজনীশক্তি জাগিয়! 

উঠিল, বাঙালীর মনীষা পূর্ণ দীপ্তিতে উদ্দীপিত 
হইল। বৈষ্ণবপদ্কর্তাগণের রচনপ্রতিভা- 
গুণে বাংলার কাব্য*কানন আুমধুর কল- 

উদ্বোধন [ ৬৫তষ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

কাকলীতে আনন্দমুখর হইয়া উঠিল! বাংল! 
সাহিত্যে এমন শুচিন্সিঞ্ধ পরিবেশ, এমন বূপ- 

বৈচিত্র্য, এমন ছন্দোমাধূর্যের রসবন্তা! ইতিপূর্বে 
আর কখনও দেখ! যায় নাই,এ যেন 
রৌদ্রতপ্ত নিদ্াঘ অবসানে উদ্বেলিত বর্ষার 

কল-কলোল--“মরাগাঙে' ভাবের জোয়ার! 

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের রসপ্রবাহ 

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গতি লইয়া উৎসারিত। 
বল] বাহুল্য, প্রত্যেক গতিরই উৎস-মুখ 
মহাপ্রভুর জীবন ওবাণী। এ তিনটি গতির 

একট “তাহার প্রেমের বাণী ও জীবনকথ! 
অবলম্বন করিয়া] প্রবাহিত হইল,-উহ] চরিত- 

শাখ!। দ্বিতীয়টি, তাহার জীবনের রাধাভাব- 

বিলসিত লীলাবৈচিত্র্য হইতে উদ্ভুত,__উহা' 
পদাবলী-শাখা। তৃতীয় ধারাটি হইতেছে-_ 

শ্রীচৈতন্দেবের ভাবজীবনের লীলাবৈচিত্র্য 
অবলম্বন করিয়া রচিত। উহ1 গৌরচন্দ্রিকা- 
শাখা ।' সাহিত্যের এই তিনটি রসধার! 

পরিপৃষ্ট ও ভাবপরিমণ্ডিত হুইয়াছে নরহরি 
সরকার, বাস্মদেব ঘোষ প্রমুখ বৈষ্ণবসাহিত্য- 
সাধকের কুশলরচনমাধূর্যে। একদিকে যেরূপ 
তাহারা শ্রীচৈতন্ভ মহাপ্রভুর জীবনলীলার 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রকৃত অধিকারী, তেমনি 

অপরদিকে তাহার ছিলেন সত্যকার কবি- 

প্রতিভ।-গুণাপ্বিত। তাই তাহাদের লেখনী- 
সঞ্চালনে বাংল! সাহিত্যে যে কেবলমাত্র 

ভক্তিভাবের প্লাবনই বহিয়! গেল, তাহ। নয়, 
অধিকস্ত বাস্তবতার আলোকে সাহিত্োে 

মানব-জীবন-ধর্মের হুক বিশ্লেষণেরও একটা 

প্রাথমিক প্রচেষ্টা দেখা গেল। শুধু তাহাই 
নয় বৈষব সাহিত্যের এই কালজয়ী প্রভাব 
তৎকালীন মঙ্গলকাব্য এবং অন্থবাদকাব্য- 

গুলিকেও সবিশেষ প্রভাবিত করিয়াছে। 

প্রাকৃ-চৈতন্তযুগে এ সকল কাব্যের নায়ক" 
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নায়িকাগণের চরিত্রে যথার্থ প্রেমনুলভ 

কোমলত। আরোপিত হইত না। বৈষ্ণব 

মহাজনদিগের ভাবাদর্শেই তাহ সম্ভব হইল। 

ষোড়শ শতকের সে কোন্ পুণ্যময় লগ্নে বাংলা 

সাহিত্যের প্রাণ-গঙ্গায় যে রসধার! উৎসারিত 

হইয়াছিল। তাহা|! উদ্বাম-উচ্ছল গতিতে 
প্রবাহিত হইয়। আসিয়াছে । এই সুদীর্ঘ 

যাত্রাপথের ইতিহাস তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তীর 

ইতিহাস, তাহার অভিনব রপলীলার স্বর্ণস্বাক্ষর | 

বাংলার দুর্যোগঝটিক1-বিক্ষু্ধ অন্ধতামস- 

সমাচ্ছন্ন পরিবেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত 
আসিয়াছিলেন নবজাগরণের  যন্ত্রবীণ। 
বাজাইতে। তাইতে। তাহার সুকোমল 

মহাপ্রভু প্রীচৈতন্ত ও মধ্যযুগীয় প্রাণ-চেতন! ৪২১ 

করম্পর্শে সেই মন্ত্রবীণার তারে তারে ধ্বনিত 
হুইল নিখিল জনচিত্তহারী এক অপূর্ব-মোহুন 
মুন! ! বাঙালীর শুন্ হদয়ের ধূসর প্রাস্তরে 
পরিব্যাপ্ত হইল তাহারই সুতীব্র অনুরণন । 
তাহাদের অন্ুর্বর মানসক্ষেত্রে অবশেষে দেখা 

দিল উর্বরতার রস-লক্ষণ £ সাধক নব- 
জাগৃতির প্রথর আলোকচ্ছটায় মুছিয়। গেল 

তাহাদের অবচেতন মনের কলুষ*্কালিমা। 

বাঙালী-চিত্তের স্ুপ্রসন্ন ভাব-ব্যঞ্জনায় বাংলার 

আকাশে-বাতাসে সঞ্চারিত হইল এক নব- 

নবীন প্রাণ-চেতন1; ছশ্দিত হুইল অনাদি- 

কালের সর্বাস্বক জাতীয় কল্যাণ-মস্ত্রের সেই 
রসঘন স্থরবাণী £ “সত্যং শিবং সুন্দরম্!" 

তুমি এক অসীম আকাশ 
প্রীরাধানাথ পাল 

নি 

তুমি এক অসীম আকাশ । 

তোমার উন্দক্ত নীল চন্দ্রাতপ তলে 

আমাদের এই বস্ুহ্ধরা-_ 

শস্য-পুর্ণ ক্ষেত দিগন্ত-বিস্তৃত, 

উত্তুঙ্গ গিরির শ্রেণী ব্যাপ্ত বহুদূর, 

বাঁকারেখা নদীখানি, 
অথবা! অশ্বথ-শাখা অরণ্য-বীথিকা, 

স্নীল সাগর-_ 

প্রাকৃতিক প্রতিরপে 

তোমারই প্রকাশ _ 

তুমি এক অসীম আকাশ ! 

২ 

অথবা! এ লোকালয় 

মনে হয়-_ 

এখানেই লভিয়াছি সত্য পরিচয়-_ 

সমাজ সংস্কার সব মিছে নয় 

মিছে নয় অশ্রু হাসি গান 

তোমারই সে দান; 

জীবনে বিভিন্নরূপে 

তুমিই প্রকাশ _ 
তুমি এক অসীম আকাশ। 



স্বামীজীর সন্নিধানে 
[ পূর্বাহুবৃত্তি | 

স্বামী জবান ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বামী স্বরূপানন্দ 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে 

মঠ স্কানাস্তরিত হইবার কয়েক মাস পরে 

স্বামীজীর ভাবধারায় আক হইয়] বহগুণসম্পন 

এক ব্রাহ্মণ যুবক মঠে যোগদান করেন-- 

নাম অজয়হরি বঙ্গ্যোপাধায়, বয়স ২৬ বৎসর । 

অল্প বয়সেই তিনি বিবাহিত হন, কিন্তু বনু 

সদহুষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া! মান্থষের সেব! 

করিতেছিলেন। স্বামীজীর সানিধ্যে আসা- 

মাত্রই তিনি বুঝিলেন, এই মহাপুরুষের চরণে 
জীবন সমর্পণ কবিলেই তাহার অভীগ্ ফলপ্রস্থ 

হইবে | 
একদিন অপরাহে ধর্মপ্রসঙ্গ শেন হইলে 

শ্রোতার! চলিয়। গেলেন, অজয়হুবি স্বামীজীকে 

একান্তে পাইয়া নিজের পরিচয় দিয় সন্ধ্যাস- 

গ্রহণের সক্কল্প জানাইলেন। যুবকের স্থির 
উজ্জ্বল নয়নে তীক্ষবুদ্ধিঃ আলাপে বিদ্ভা বিনয় 

ধৈর্য ও অযায়িকতা এবং যথার্থ ধর্মজীবন 

লাভের দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকটিত। নম্বামীজী তাহাকে 
পরীক্ষা করিবার জন্ত বলিলেন, “অজয়হবি, 

সন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা করতে পারবে 

তো? সাপের মুখে যেতে বলব, বাঘের 

মুখে যেতে ব'লব, অগ্রযদূগারী তোপের মুখে 

যেতে ব'লব। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বিচার- 
মাত্র না ক'রে অবিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাই 

করতে হবে। সুখাভিলাধী হ'লে চলবে ন1। 

কাম-কাঞ্চনের সন্বন্ধমাত্র রাখতে পারবে না। 

হৃদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড ক'রে বিসর্জন দিতে 
হবে। “অভিমানং স্বরাপানং, গৌরবং ঘোর- 

রৌরবং, প্রতিষ্ঠা শৃকরীবিষ্ঠা' জেনে মন ত্যাগ 
করতে হবে। পারবে তো? জেনে শুনে 

অগ্রসর হও। নতুবা এখনও নিরস্ত হয়ে 

সংসারে যেরূপ সদ্ভাবে এতদিন কাটিয়ে 

এসেছ, সেইভাবে আমৃত্যু থাক ।” 
অজয়হরি তাহাতে প্রস্তত--কিছুমাত্র 

বিচলিত নহেন। অদ্ভুত ছিল তাহার মানসিক 

তেজঃ উদ্ভয ও অধ্যবসায়! তিনি সর্বাস্তঃ- 

করণে সম্মতি জানাইলেন । 

১৮৯৮ খুঃ ২৯শে মার্চ স্বামীজী তাহাকে 

সন্্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া “ম্বরূপানন্দ' নাম 

দেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজা তাহার পাশ্চাত্য 
শিষ্যদের বলেন, “19 719৮9 00809 80 %0001- 

81000 6০-1%$--( আজ আমরা একটি রত্ব 

লাভ করেছি)। মঠাধ্যক্ষ গুরুভ্রাতাকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “ম্বর্ূপের শরীর খারাপ, 

ডাল-চচ্চড়ি সইবে না। তার জন্য ছুধের 

বন্দোবস্ত ক'রে দাও।' অন্য সময় স্বরূপানন্দ 

সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি : স্বরূপানন্দের মতো! 

কর্মক্ষম কর্মী পাওয়া সহজ সহ স্বর্মুদ্রা 
পাওয়। অপেক্ষাও লাভজনক । 

১৮৯৮ খুঃ জুন মাসে মাত্রাজে পরিচালিত 

ইংরেজী পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারতের কৃতী সম্পাদক 
বি. আর. রাঞ্জম আয়ার মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে 

দেহত্যাগ করেন। তখন এই মাসিকের 

গ্রাহক-সংখ্য প্রায় ৩,০৯০ | স্বামীজীর নির্দেশে 
্রবুদ্ধ ভারতের কার্যালয় মাদ্রাজ হইতে 
মায়াবতীতে উঠাইয়। আনিয়! স্বরূপানদ্দকে 
প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক ও ১৮৯৯ খুঃ শব- 



ভান্্র, ১৩৭০] 

প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ- 

পরে নিযুক্ত কর] হয়। স্বামীজীর এতই আস্থা 

ছিল এই শিষ্যের উপর ! 
মঠে যোগদানের পূর্বে স্বন্ষপানন্দ কয়েক 

বৎসর “ডন+ নামক সুবিখ্যাত ইংরেজী মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, এইজন্ত অম্পার্দনা- 

কার্ষে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় 

প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের 

পরিচয় দেন। মায়াবতী আশ্রম ও প্ররবুদ্ধ 
ভারতের উন্নতির জন্ত স্বরূপানন্দ প্রাণপণ 

পরিশ্রম করেন। ভগিনী নিবেদিতাকে গীতা 

পড়াইবার ভার তাহার উপর ন্তস্ত হয়। 

শ্রীমত্ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ স্বরূপানন্দের 

অক্ষয় কীতি। 
পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত ম্যাকওনেল 

সাহেবের সহায়তায় তিনি কৃষির উন্নতি ও 

প্রচারের চেষ্টা করেন। হিমাচলে একটি 

উপনিবেশ-স্থাপনে তাহার বিশেষ আগ্রহ 

ছিল। তাহার চেষ্টায় মায়াবতীতে ও শোর 

নামক স্থানে বিছ্ালয় স্বাপিত হয় এবং 

মায়াবতীতে দাতব্য চিকিৎসালয় খোল হয়। 

নৈনিতাল, আলমোড় প্রভৃতি স্বানে মাঝে 

মাঝে গিয়। তিনি ধর্ম ও বি্ধা শিক্ষা দিতেন । 

১৮৯৯ খৃঃ ছুভিক্ষে বাজপুতানার কিবণগড়ে 
দুভিক্ষক্লিষ্টদের সেবা ও বালকবালিকাদের জন্য 
আশ্রম স্থাপন করেন। এ বখসর ৪ঠা মে 

হইতে ১৯শে জুন পর্যন্ত নৈনিতালে দ্বারে দ্বারে 

ভিক্ষা করিয়। তিনি কনখল সেবাশ্রমের জন্য 

অর্থ সংগ্রহ করেন। 

১৯০৩ খুঃ এলাহাবাদে স্বরূপানন্ধ ছুই 

মাস থাকিয়া বক্তৃতা দেন, জনসাধারণ এই 
বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে এ স্থানে রামকৃষ্ণ 
মঠ স্থাপনে অন্থরোধ করেন । . কাংড়া জেলার 

স্বামীজীর সন্ধানে ৪২৩ 

ধর্শাল। নামক স্থানে ভূমিকম্পে তাহার 

সেবাকার্যও উল্লেখযোগ্য । 

স্বামীজীর গ্রস্থাবলী সম্পাদন! করার ব্যবস্থা 

স্বরূপানন্দ করিয়াছিলেন। একান্ত পরিশ্রমে 

বহু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল, ছাপাইবার 
আয়োজনও অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছিল। 
কিন্তু ১৯০৬ খৃঃ ২৭শে জুন নৈনিতালে অপরিণত 

বয়সে তাহার দেহত্যাগ হওয়ায় স্বামীজীর 

্রস্থাবলী প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

পরবতীকালে মিসেস সেভিয়ার ও স্বামী 

বিরজানন্দের প্রযত্রে এই কার্য সম্পন্ন হয়। 

মাত্র আট বৎসরের সন্যালজীবনে স্বরূপা- 

নন্দের আধ্যাত্সিকতার যে বিকাশ ধটিয়াছিল, 

তাহা শ্রীরামকৃ্জ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে 

গৌরবের নিদর্শন হইয়া আছে। 

মন্থনাথ চৌধুরী 
১৮৯০ খুঃ মধ্যভাগে স্বামীজী হিমালয়- 

ভ্রমণের উদ্দেশ্টে বহির্গত হন-সঙ্গে গুরুভ্রাতা 

স্বামী অখণ্ডানন্দ। ভাগলপুরে আসিয়া 
তাহারা কয়েকর্দিন বিশ্রাম করেন। তখন 

তাহারা সাধারণ সাধুর্দিগের ন্ভায় ছিন্নমলিন- 

বস্ত্পরিহিত ও দণুকমগ্ুলুধারী। কিন্ত 

তাহাদের আকৃতি ও কথাবার্তার বৈশিষ্ট্য 

লক্ষ্য করিয়া স্থানীয় লোকেরা সহজেই বুঝিতে 
পারিল, ইহারা নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর সাধু 

নন। প্রথম দিন মধ্যাঙ্ছে ভাগলপুর পৌছিয়া 
তাহারা রাজা শিবসিংহের বাটার সম্সিকটে 

গঙ্গাতীরে কাটান। তারপর কুমার নিত্যানন্দ 

সিংহের অতিথি হন! দেখান হইতে তীহারা 

কুমারের গৃহশিক্ষক মন্সথনাথ চৌধুরীর গৃহে 

যান 

মন্মথবাবু একজন গোঁড়। ত্রাঙ্ম ছিলেন। 

স্বামীজীর বাগবিস্থতি ও আধ্যাত্বিকতায় 



৪২৪ 

অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তিনি পুনরায় হিন্দুধর্ম 
মানিতে আরম্ভ করেন, এমনকি রাধাকৃষ্ণলীলা 

পর্যস্ত সত্য বলিয়! স্বীকার করেন। স্বামীজী 

হিন্দুধর্মের বহু দিক তাহাকে অতি সরলভাবে 

বুঝাইয়া দেন। ১৯*৬ খবঃ জুন মাসে স্বামীজীর 
এক শিষ্যকে মন্মথবাবু যে পত্র দেন, তাহা! 

হইতে এই সময়ের বহু তথ্য উদঘাটিত হুইবে। 
পত্রখানির সারাংশ উদ্ধৃত হইল £ 

অগস্ট মাস, ১৮৯০ খুঃ একদিন প্রাতঃকালে 

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অখণ্ডানন্দকে লইয়া 
আমার গৃহে অবাঞ্ছিতভাবে আসিয়া উপস্থিত 

হন। সাধারণ সাধু মনে করিয়া আমি তাহাদের 

প্রতি বিশেষ মনোযোগ দ্িই নাই। মধ্যাহ্ৃ- 

ভোজনের পর তাহাদিগকে অশিক্ষিত ভাবিয়] 

আমি আলাপাদি না করিয়া বৌদ্ধধর্মের 
একখানি গ্রন্থপাঠে মগ্ন হই। কতকক্ষণ বাদে 

স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, “কি বই 

পড়ছেন? উত্তরে আমি বই-এর নাম 

বলিয়া তিনি ইংরেজী জানেন কিন জিজ্ঞাস 

করি। তিনি বলেন, “সামান্য জারন।' ইহাতে 

আমি বৌদ্ধপর্ম সম্বন্ধে তাহার সহিত আলোচন! 

করিয়! বুঝি যে, তিনি আমা অপেক্ষা সহত্রগুণ 
বেশি শিক্ষিত। দানাপুরের উকীল যথুরানাথ 
সিংহ এবং আমি অবাক্ হইয়া তাহার 

কথা অতিশয় মনোযোগ সহকারে শুনিতে 

থাকি। 

একদিন স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন। 

আমি বিশেষ কোন সাধনা! অভ্যাস করি 

কি না। যোগাভ্যাস সম্বন্ধে আমাদের 

বহুক্ষণ আলাপ হয়। তখন আমি বুঝি, 
তিনি কোন সাধারণ লোক নন। কারণ 

যোগ সম্বন্ধে তিনি যাহ বলেন, তাহ] দয়ানদ্দ 

সরস্বতীর নিকট আমি যেরূপ শুনিয়াছি, 

তাহার সহিত হুকছ মিলিয়! যায় বরং তিনি 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৮ম সংখ্য! 

এমন সব প্রয়োজনীয় তথ্য বাক্ত করেন, যাহা 
পূর্বে কখনও শুনি নাই। 

উপনিবদের ছুর্বোধ্য অংশসকল তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সংস্কতের জ্ঞান পরখ 

করিতে গিয়া দেখি, সমভাবে ইংরেজী সংস্কৃত 
ও যোগ সম্বদ্ধে তাহার আশ্চর্য জ্ঞান! তাহার 

উপনিবদ্-ব্যাখ্যা অতীব স্থন্দর আলোক দান 

করে। শাস্ত্রে যেমন তিনি অসামান্ত পারদর্শী, 

উপনিষদ্দের শ্রোক-আবৃত্বিও তেমনি মনেো- 

মু্ধকর। এর পর তাহাকে আমার ণিকট 

হইতে যাইতে দিব না, মনে মনে স্থির করিয়া 
ভাগলপুরে থাকিতে তাহাকে বিশেষ অনুরোধ 

করি। 

একদিন গুনগুন করিয়। গান করিতেছেন 

শুনিয়া অনেক পীড়াগীড়ি করায় স্বামীজী গান 
শোনান। কী আশ্চর্য সঙ্গীত-প্রতিভ। । 

তাহার অন্থমতি লইয়া! পরের দ্বিন ওন্তাদ 

গাইয়ে ও বাদক আমন্ত্রণ করি। রাত্রি 
৯ট1।১০টায় গান-বাজনা শেষ হইবে মনে 

করিয়া আমি অতিথিদের রাত্রির আহাবের 

ব্যবস্থা করি নাই। স্বামীজী অবিরত রাত্রি 

২টা|৩ট] পর্যস্ত গান করেন। সকলে ক্ষুধাতৃষ্ণা 

ভুলিয়৷ গানে মুগ্ধ হইয়। বসিয়াছিল। কৈলাস- 

বাবু স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গত করিতেছিলেন, 
তাহার আর আঙুল চলে না বলিয়া থামিতে 

বাধ্য হন। এইব্প অতি-মানবীয় শক্তি আমি 

কাহারও দেখি নাই বা দেখিবার আশাও 

রাখি না। 

অন্য একদিন আমি স্বামীজীকে ভাগলপুরের 

ধনীদের সহিত পরিচয় করাইয়1 দিতে চাই। 
স্বামীজী বলেন, ধনীদের সঙ্গে দেখা করিতে 

যাওয়। সন্্যাসীদের ধর্ম নহে। তাহার জলঙ্ত 

ত্যাগ আমার উপর গভীর রেখাপাত করে। 

সত্য বলিতে কি, তাহার সঙ্গ আমাকে অশেক 



ভাত? ১৩৭ ] 

কিছু শিক্ষা দেয় যাহা আমার আধ্যাত্মিক 
জীবনের আদর্শরূপে রহিয়াছে। 

আমি বাল্যকাল হইতেই নির্জনে সাধন! 

করার পক্ষপাতী ছিলাম। স্বামীজীকে আমার 

সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়া নির্জনে ধ্যান করার জন্ত 

বার বার বলি। তাহার সঙ্গলাভে আমার 

এই বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়। আমি 

প্রগোবিদ্দজীর মন্দিরে আমাদের উভয়ের জন্ত 

তিন শত টাক জম! দিয় প্রসাদের ব্যবস্থা 

করিয়। বাকী জীবন যমুনাতীরে ধ্যান করিয়] 

কাটাইব, স্থির করি । তিনি বলেন, "যা, কোন 

কোন লোকের পক্ষে ইহা! বেশ ভাল ব্যবস্থা, 

সকলের পক্ষে নহে ।' তিনি নিজে সর্বত্যাগী 

_তাহাই ইঙ্গিত করেন। 
তাহার বছু নূতন ভাবের মধ্যে যে-দুইটি 

আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছে, তাহা 

হইতেছে £ 
(১) প্রাচীন আর্ধগণের জ্ঞান মেধা এবং 

প্রতিভার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা শুধু 

গঙ্গা-নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহেই দেখা যায়। 
গঙ্গা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই ও-সব 
নজরে কম পড়ে। ইহাই শাস্ত্রে বণিত গঙ্গা- 
মাহাত্বয প্রমাণ করে। 

(২) নিরীহ (11) হিন্দু এই সংজ্ঞা! 
দোষের ন! হইয়া বরং আমাদের গৌরবের-- 
ইহা আমাদের চরিত্রের মহত্ব প্রকাশ করে। 
্বার্থসিদ্ধির জন্য মানব-ভ্রাতার সর্বনাশ-সাধনে 

উদ্যত যে পণ্তশক্জি, তাহ! ত্যাগ করিতে হইলে 
কতখানি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি 

প্রয়োজন--ভাবিধীর বিষয়। 

্বাীজীর সন্নিধানে ৪২% 

স্বামীজী জানিতেন, আমি স্বেচ্ছায় বা 

সহজে তাহাকে ভাগলপুর ত্যাগ করিতে দিব 

না। একদিন আমি যখন প্রয়োজনীয় কাজের 

জন্ত অনুপস্থিত, সুযোগ বুঝিয়! বাড়ির অন্য 
সকলের নিকট বিদায় লইয়া স্বামীজী চলিয়। 

যান। বনু খোজ করিয়াও তাহার কোন 

ধবার্দ পাই নাই। স্বামীজীর কার্যক্ষেত্র সমগ্র 
পৃথিবী, তিমি কিন্ধপে কৃপমতুঁকের স্তায় 

হইবেন ! 
্বামীজী বদরিকাশ্রম যাইবার ইচ্ছা! প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। তিনি ভাগলপুর ত্যাগ 

করিলে আমি আলমোড়া পর্যস্ত তাহার 

খোজে যাই। সেখানে লাল! বন্্রীশাহের 
নিকট জানিতে পারি, তিনি কিছু পূর্বে 
আলমোড়। ত্যাগ কবিয়াছেন। ম্বামীজী 

বহুদূর চলিয়। গিয়াছেন বুঝিয়া আমি তাহার 

খোজে নিরস্ত হই। 
আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর একবার 

তাহাকে ভাগলপুরে আনার আমার আস্তরিক 

বাসন। ছিল। কিন্ত তিনি আমিতে পাবেন 

নাই, হয়তো! তখন তাহার সময় ও সুযোগের 

অভাব ছিল । 

স্বামীজী এক সপ্তাহ মন্মথবাবুর গৃছে 

অবস্থান করেন; উপরের লেখা হুইতেই 

প্রতীয়মান হয় যে, মন্মথবাবু স্বামীজীর কিরূপ 
অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং এই অল্প সময়ে 

তাহার আধ্যাত্মিক জীবনে কী পরিবর্তন ঘটে ! 

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। 

ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌক|।॥ 



৪২৬ 

খেতড়িরাজ অজিত্সিংহ- 
সে ১৮৯১ থৃঃ পরিব্রাজক জীবনের ঘটন]। 

আবুপাহাড়ে থাকাকালে অদ্ভুত উপায়ে 

খেতড়ির মহারাজা অজিতসিংহের সহিত 

স্বামীজীর পরিচয় ঘটে। উক্ত পর্বতের এক 

গহায় স্বামীজী তপন্তারত ছিলেন । সেই সময় 

এক মুসলমান উকিল তাহাকে দেখিতে পান 
এবং তাহার সহিত আলাপ করিয়! মুগ্ধ হন। 

ফলে স্বামীজী সেই উকিলের সঙ্গে এক 

ংলোতে বাম করিতে থাকেন । এই সময় 

স্বামীজীর সঙ্গে খেতড়ি-মহারাজার প্রাইভেট 
সেক্রেটারি মুন্সী জগমোহনলালের আলাপ 

হয় এবং তিনি অতিশয় সন্তষ্ট হুইয় স্থির 

করিলেন, মহারাঁজার সহিত স্বামীজীর আলাপ 

করাইয়া দিতে হইবে। রাজার নিকটে 

জগমোহনজী আছ্যোপাস্ত সমুদয় ঘটন1 বিবৃত 

করিলে মহারাজ! স্বামীজীর দর্শনলাভের জন্ 

এতদূর ব্যগ্র হন যে, স্বয়ং তৎক্ষণাৎ তাহার 

নিকট যাইতে উদ্ধত হইলেন। স্বামীজীর 
নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি নিজে 
আসিয়া মহারাজাকে দর্শন দেন। 

খেতড়িরাজ মহাসমাদরে ' স্বামীজীকে 

অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথাবিহিত শিষ্টালাপের 

পর জিজ্ঞাস করিলেন, “ম্বামীজী, জীবন কি? 

স্বামীজী উত্তর দিলেন, “প্রতিকূল অবস্থাচক্রের 

মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ-প্রকাশের নামই 

জীবন।” পুনরায় প্রশ্ন হইল, “আচ্ছ! স্বামীজী, 
শিক্ষা কি?" স্বামীজী বলিলেন, “কতকগুলি 

সংক্কারকে অস্থিমজ্জাগত করার নামই শিক্ষা 
যতক্ষণ না কোন চিন্তা বা ভাব মনের মধ্যে 

দৃঢ় সংস্কারের আকারে প্রতিষ্টিত হয় এবং 
প্রতি স্নায়ু ও শিরায় তাহার কার্য প্রকাশ পায়, 

ততক্ষণ সেই চিস্তা বা ভাবকে প্রকৃত পক্ষে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

মনের নিজম্ব সম্পত্তি বলিয়া! গণ্য কর! যায় 

না।' উদাহরণস্বরূপ তিনি ্রীরামকৃষ্ণের 

জীবনের কতকগুলি ঘটন। বর্ণনা করিলেন-- 

বলিলেন, 'একখণ্ড ধাতু তাহার অজ স্পর্শ কর! 

মাত্র অঙ্গটি এমন কি নিদ্রাবস্থাতেই বেঁকে যেত, 
কাঞ্চনত্যাগে তিনি এমনি সিদ্ধ হয়েছিলেন । 

শ্রীরামক্কষ্ণের সমগ্র জীবন পবিত্রতার পূর্ণ 
বিকাশ ও মানব-মনের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার 

আদর্শ দৃষান্তব্বরূপ | 

এইর্ূপে দিনের পর দ্বিন স্বামীজীর 
জ্ঞানগর্ভ বাণী শ্রবণ করিয়া! মহারাজ তাহার 

এতদূর অন্রাগী হইয়া উঠিলেন যে, একদিন 
প্রস্তাব করিলেন, 'ম্বামীজী, আমার রাজ্যে 

চলুন। সেখানে আমি পরমযত্বে আপনার 

সেব। করব |" স্বামীজী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়! 

বলিলেন, 'আচ্ছ! মহারাজ, তাই হবে। 
আমি আপনার সঙ্গে যাব। 

কয়েকদিন পরে মহারাজা সপার্ধদ আবু 

ত্যাগ কবিয়া স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়! ব্রেন 

জয়পুর যান। জয়পুর হইতে খেতড়ি ৯০ 
মাইল রাস্তা উদ্যানে আরোহণ করিধা 

যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। খেতড়ি পৌছিবার 
কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজী মহারাজাকে 

যন্তরদীক্ষা। দেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য! 

মনে হয় রাজ! হুইয়া এবপভাবে গুরুসেবা 

অল্পলোকেই করিয়াছে । গভীর রাত্রে 

শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি নিদ্রিত গুরুর 

পদসেবা করিতেন । প্রথম দ্রিন যখন নিদ্রাভঙ্গে 

স্বামীজী রাজাকে এভাবে দেখিলেন, তখন 

তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না মহারাজা 
বলিলেন, 'স্বামীজী, আমি আপনার দ্রাসামৃাম 

শিষ্য । আপনি আমায় এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত 

করবেন না), এমন কি রাজসভাতেও গুরুর 

সেবার জন্য উৎকঠঠা বোধ করিতেন। স্বামীজী 
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কিছুতেই সভাসদৃগণের সম্মুখে তাহার সেব! 
গ্রহণ করিতেন না, বলিতেন, “এতে প্রজার 

চক্ষে রাজার মর্যাদা কু হয়।' 

স্বামীজী এই শিষ্যের অকপটতা ও ভক্তির" 

গভীরত। দেখিয়। তাহাকে অত্যন্ত ভাল- 

বাসিতেন এবং তাহার মাধ্যমে দেশের উন্নতি- 

সাপনের বহু আশ! পোষণ কবিতেন। 

খেতড়িতে স্বামীজী কিছুদিন ছিলেন, মহারাজ 

স্বামীজীর নিকট আইন ও বিজ্ঞানের শিক্ষা 

গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার 

প্রজাদের অবস্বা-উন্নয়ন-কল্পে বিজ্ঞানের যে 

বিশেষ প্রয়োজন তাহাও বুঝিতে পারেন । 
মহারাজার পুক্রসস্তান ছিল না। পুত্র- 

লাভের জন্য তিনি স্বামীজীর আনীর্বাদ প্রার্থন! 
করেন-কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল স্বামীজীর 

আনীর্বাদ নিক্ষল হইবার নয়। তাহার 

সনির্বন্ধ অহ্থরৌধ এড়াইতে ন]1 পারিয়া স্বামীজী 
তাহাকে আশীর্বাদ করেন । 

এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে যখন স্বামীজী 

আমেরিক! ধর্মমহাসভায় যাইবার জন্য প্রস্তত, 

সে-সময় মুন্সী জগমোহনলাল মাত্রাজে 

মন্মথনাথ ভট্টাচার্ষের গৃহে আসিয়! স্বামীজীকে 

খেতড়ি যাইবার জন্য অন্থরোধ করেন। 
স্বামীজীর আশীর্বাদ খেতড়ি মহারাজার 

একটি পুত্রসন্তান হওয়ায় সেখানে উৎসবে 

যোগদান করিয়া! স্বামীজী নবজাত শিশুকে 

তাশীর্বাদ করিবেন--এই মহারাজার বাসন।। 

মহারাজা স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার সকল 
ব্যবস্থা করিয়া দিবেন_এই আশ্বাস দিয়া 
মুলীজী তাহাকে খেতড়ি লইয়া যান। 
সেখানে আনন্দ-উৎসবের মধ্যে কয়েকদিন 

কাটাইয়। ও নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া 

স্বামীজী আমেবিক! যাত্রার জন্য প্রস্তুত 

হন। মহারাজা জয়পুর পর্যন্ত সঙ্গে যান। 

স্বামীজীর সম্নিধানে ৪২৭ 

মহারাজার আদেশে মুন্দীজী স্বামীজীর সঙ্গে 
বোম্বাই পর্যস্ত গিয়া পাথেয় ও সমুদ্রধাত্রার 
অন্তান্ত ব্যবস্থা করিয়া দেন। স্বামীজীর 

জামা কাপড় আলখাল্প. পাগড়ি ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও টিকিটের বদ্দোবস্তও 

করা হয়। 

পরিবাজক অবস্থায় ম্বামীজী বিভিন্ন 

সময়ে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করিতেন। কথিত 

আছে, মহারাজার অহ্থরোধে খেতড়ির 

রাজসভায় স্বামীজী “বিবেকানন্দ” নাম গ্রহণ 

করেন। ইহার পর তিনি আর নাম পরিবর্তন 
করেন নাই। 

১৮৯৪ খঃ আমেরিকার বিভিন্ন বিষয় ও 

ধর্মমহাসভার বর্ণনা! করিয়! স্বামীজী খেতড়ির 

মহারাজাকে এক পত্র লেখেন। 

রাজপুতানায় থাকাকালে স্বামী অখণ্ডা- 
'নন্দের সহিত মহারাজ অজিত সিংহের ঘনিষ্ঠ 

সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। স্বামীজীর প্রেরণায় 

ও বাজার সাহায্যে তিনি খেতড়ি বাজ্যে 

বহু জনহিতকর কার্ষের প্রবর্তন করেন। 

স্বামীজী বিদেশ হইতে ভারতে প্রথমবার 

প্রত্যাবর্তন করিলে মুন্সী জগমোহনলালের 

সঙ্গে খেতড়িরাজ কলিকাতা আসিয়া 

আলমবাজার মঠে স্বামীজীকে দর্শন করেন। 

বহুদিন পরে গুরুদর্শন করিয়া তাহার চিত্ত 

প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়। এই সময়ে মেঝেয় ঢাল! 
সতরঞ্ণের উপর স্বামীজীর সম্মুখে হাটু গাড়িয়া 

বসিয়া মহারাজা কথাবার্তা বলেন- ইহা 
সকলকে মুগ্ধ করে। তাহার সাদাসিধ। 
পোশাক ও অত্যন্ত বিনীতভাব সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 

১৮৯৮ খৃঃ ১৩ই যে স্বামীজী যখন তাহার 

পাশ্চাত্য শিষ্দের লইয়া নৈনিতাল যান; 
তখন খেতড়ির মহারাক্কা শৈলাবাসে ছিলেন । 
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সেখানে সশিষ্য খ্বামীজীর সহিত তাহার দেখ! 

হয়! 
নিজব্যয়ে মোগল যুগের একটি প্রাচীন 

কীর্তির সংস্কারকার্ধ পরিদর্শন-কালে মিনারের 
উপর হইতে পড়িয়া গিয়া ১৯০০ খুঃ অজিত 

সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মৃত্যু সংবাদে 
স্বামীজী মর্মাহত হন। 

হেল-পরিবার 

অধ্যাপক রাইটের পরিচয়পত্র লইয়] 

স্বামীজী শিকাগে! যাত্রা করিলেন, কিন্ত 

শিকাগো! স্টেশনে নামিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া 

পড়িলেন, কারণ রাইট সাহেব ধর্মমহ।সভার 

সভাপতি ডক্টর ব্যারোজের যে ঠিকান! 

দিয়াছিলেন, স্বামীজী দেখিলেন তাহ! কোথায় 

হারাইয়া। গিয়াছে । কোথায় যাইবেন ঠিক 
করিতে পারিলেন না, ছু-চারজন পথিককে 

জিজ্ঞাস! করিলেন, কিন্তু কেহ বলিতে পারিল 

না| শিকাগে!। প্রকাণ্ড শহর, কে কাহার খবর 

রাখে! তাহার উপর এ স্থানটি শহরের উত্তর- 

পূর্ব দ্িক__এখানে কেবল জার্মানদিগের বাপ। 
তাহার! তো! স্বামীজীর কথাই বুঝিতে পারিল 
না, অধিকত্ত তাহাকে কাফ্রী বিবেচনা! করিয়! 

অগ্রাহ করিতে লাগিল। স্বামীজী জনে জনে 

জিজ্ঞাসা করিয়া! ফিরেন, কিন্ত কেহই তাহাকে 
সাহায্য কৰিল না! 

এদিকে সন্ধ্যাও আগতপ্রায়। তিনি 

মহ] সমস্যায় পড়িলেনঃ কোন লোক তাহাকে 

একট! হোটেল পর্যন্ত দেখাইয়া দিল ন1! 

অগত্যা! তিনি শিরাশভাবে স্টেশনে মালগাড়ি 

রাখিবার প্রাঙ্গণে একট! প্রকাণ্ড খালি বাকের 

মধ্যে সার1 রাত্রি কাটাইয়া দ্রিলেন। হায়, 

ঈশ্বরের লীলা! বুঝা কঠিন! ছুই দিন পরে 
সমগ্র আমেরিকার লোক ধাহাকে দেখিবার 
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জন্য ছুটাছুটি করিবে, আজ তাহার কি 
অবস্থ। ! 

যাহা হউক, রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি 

হদের উপকূলবর্তী রাস্তা দিয়া হাটিতে 
লাগিলেন। মে রাস্তায় ক্রোরপতিদের 

প্রাসাদ। ম্বামীজী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত 

হইয়াছিলেন। অনন্ঠোপায় হইয় বাড়ি বাড়ি 
ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । সন্াপী তো 

চিরদিন ভিক্ষুক! ইহাতে আর লজ্জা! কি? 
তিনি খাছ ভিক্ষা করিয়া এবং মহাসভার 

ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া বিফল-মনোরথ 

হইলেন। ক্রোরপতিদের ভূত্যেরা তাহার 

মলিন বস্ত্র ও শ্রান্ত ক্লান্ত ধৃলিধুসরিত মৃতি 
দেখিয়। তাহাকে অবজ্ঞাভরে দেখিতে লাগিল । 

কেহ কেহ অপমানও করিল, কেহ বা তাহাকে 

দেখিয়। সশব্দে দরজ। বন্ধ করিয়। দিল, কিন্ত 

কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। 

অবসন্ন হদয়ে তিনি পথের ধারে বঙিয়া 

পড়িলেন। 

এমন সময়ে সন্মুখের স্ুুরম্য অষ্টালিক! 

হইতে মৃত্তিমতী জননী-স্বরূপা এক মহিলা 
বাহির হইয়া আসিয়া স্বামীজীকে সেই 

অবস্থায় দেখিয়] স্থুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা! করিলেন, 

মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি ?” 

স্বামীজী বলিলেন, "ই্যা, তাই বটে, কিন্তু আমি 
ঠিকানা হারিয়ে ফেলে এই ছূর্শশায় পতিত 

হয়েছি।+ 

মহিলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার 

পশ্চাদন্থনরণ করিতে বলিলেনঃ গৃহে প্রবেশ 

করিয়া ম্বামীজীর যথোচিত সেবা-উশ্রাধার 

ব্যবস্থা করিলেন এবং আহারার্দির পর শরীর 

সুস্থ হইলে স্বামীজীকে লইয়। স্বয়ং ধর্মসভার 

কার্যস্থলে যাইতে প্রতিশ্রত হইলেন । 
মাতৃষ্ব্ূপিণী এই মহিলা! গ্রীমতী 
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হেল--মিঃ জর্জ ডব্লিউ ছেল নামক শিকাগোর 

একজন সন্ত্রস্ত ব্যক্তির পত্বী। স্বামীজী 

বিধাতার অদ্ভূত..কার্য দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ 

হইয়া রহিলেন। এই ঘটনায় তাহার দৃঢ় 
প্রতীতি হুইল--্রীরামকৃষ্জ অনুক্ষণ তাহার 

সঙ্গে থাকিয়া! তাহাকে রক্ষা করিতেছেন । 

যথাকালে মিসেস হেল স্বামীজীকে লইয়! 

মহাসভার কার্যালয়ে গমন করিলেন। 

স্বামীজী তাহার পরিচয়-পত্র দেখাইয়] 

প্রতিনিধিকপে নির্বাচিত হইলেন এবং 

মহাসভার অপর প্রাচ্য প্রতিনিপিগণের সহিত 

একত্র থাকিতে পাইলেন । 

ধর্মযহাসভার পর স্বামীজী হেল-পবিবারে 

আসিলেন--$৪১, ভিয়ারবর্নণ এভিনিউ, 

শিকাগো-এই ঠিকানায় বাস করিতে 

লাগিলেন । 

এইক্নপে হেল-পরিবারের সহিত স্বামীজীর 

পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। মিস্টার 
হেল, মিসেস হেল এবং তাহাদের সম্তানাির 

সহিত স্বামীজী প্রগাঢ় প্রীতির স্থত্রে আবদ্ধ 

হইয়াছিলেন। 
স্বামীজী মিসেস হেলকে “মা” এবং তাহার 

কন্াদের “ভগিনী” বলিয়া সম্বোধন করিতেন 

কখন কখন মিসেস হেলকে “মাদার চার্চ এৰং 

মিঃ হেলকে “ফাদার পোপ” বলিতেন। এই 
আদর্শ দম্পতীও শ্বামীজীকে পুত্র-তুল্য মনে 
করিতেন। হেলদের দুইটি কন্তা ও দুইটি 

আত্মবীয়-কন্ত। ছিলেন । মেয়েদের নাম মেরী, 
হাবিয়েট, ইসাবেল ও জিন। তাহারা 

সকলেই স্বামীজীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো! 

দেখিতেন, স্বামীজীও তাহাদিগকে ছোট 

বোনের মতে শ্েহ করিতেন মেরী তাহার 

বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। স্বামীজী যেন 

হেল-পরিবারের একজন হইয়! গিয়াছিলেন, 

স্বামীজীর সম্গিধানে ৪২৯ 

একই পরিবারের লোকের মতো তাহার উপর 

স্নেহ ভালবাস শ্রদ্ধ! ভক্তি অর্পিত হইত, 
তিনিও তাহাদের অুখছুঃখের ভাগী 

হইয়াছিলেন। 
স্বামীজী যখন অন্থত্র যাইতেন, তাহার 

জিনিসপত্র হেল-ভগিনীদের জিম্মায় রাখিয়] 

দিতেন। মিস মেরী হেল ও মিপহারিয়েট 

হেলকে স্বামীজী লিখিত ১১ খানি পত্র পাওয়া 

যায়। কোন চিঠি ছুই ভগিনীকে এক সঙ্গে 
লিখিত, কোনটি শুধু এক জনকে । এই সকল 
পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই পরিবারের 
সহিত স্বামীজীর কিরূপ অস্তরঙ্গত! 

হইয়াছিল। 
হেল-দম্পতী এবং হেল-পব্িবারের ভগিনী- 

চতু্য় স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহার 
ভাবধারায় খুবই অন্থপ্রাণিত হন। স্বামীজীর 
চিঠিপত্রে তাহাদের মানসিক পবিত্রতা উদারতা 
ও মরলতার কথা বেশী পাওয়া যায়। 

স্বামীজী যখন শিকাগে। আমিতেন, হেল- 

পরিবারেই থাকিতেন। 
১৯০০ খৃঃ জর্জ হেলের দেহাবসান ঘটে। 

্বামীজী তখন ক্যালিফণিয়ায়। এই শোকে 
সাত্বন! দিয় তিনি মেরী হেলকে পত্র দেন 

২ংশে ফেব্রুআল্সি। 

দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যাইয়! স্বামীজী 

কয়েকদিন হেল-পরিবারে বাস করেন। 

বিদায়ের দিন মেরী স্বামীজীর ঘরে গিয়! 

দেখেন, তিনি বড়ই দুঃখিত এবং রাত্রে 
বিছানায় শয়ন করেন নাই মনে হইল। 
মেবীর প্রশ্নে স্বামীজী বলেন, রাত্রে তিনি ন| 

ঘুমাইয়! কাটাইয়াছেন। অন্ুচ্চন্বরে বলিলেন, 
মাহষের মায়! কাটানে! বড় শক্ত। তিনি 
জানিতেন, এই অন্থরক্ত বন্ধু-পরিবারের সহিত 

ইহাই ভাহার শেষ সাক্ষাৎ। 



৪৩৩ 

স্বামী বিমলানন্ব _ 
হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার 

অন্তর্গত বাগাণ্ড! গ্রামনিবাসী ধর্মনিষ্ঠ বেণীমাধৰ 

চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র খগেন্দ্রনাথ উত্তরকালে 

স্বামী বিমলানন্দ রূপে প্রসিদ্ধ হন। চট্টোপাধ্যায় 

মহাশয় আন্দুল গ্রামে উঠিয়। আসেন এৰং 
কলিকাত। পটলডাঙ্গায় ক্লীত বাটাতেও কখন 

কখন বাস করিতেন । 

খগেন্দ্রনাথ মাতাপিতার দ্বিতীয় পুত্ররূপে 

১৮৭২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই 
তাহার তীক্ষবুদ্ধি সরলত। বদ্ধুত্ীতি প্রভৃতির 

পরিচয় পাইয়া সকলে বুঝিতে পারিত, বালক 
ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ মাহ্ধন হইবে, 
আবার চিররুগ্র বালকের স্বাস্থ্য দেখিয় 

আত্মীয়-স্বজনগণ ভাবিতেন, হয়তো! ইহার 

জীবনপুষ্প পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্বেই ঝরিয়া 
যাইবে। অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ মাতাঁপিতা পুল্রের 
ধর্মভাব-বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। 

তরুণ খগেন্দ্রনাথের চক্ষু-দুইটিতে প্রখর 

বুদ্ধিষত্তা। যুবকের শাস্ত স্বভাব, অত্যন্ত 

মিশুক প্রকৃতি। সদাচার, ব্রন্মচর্য, আদর্শনিষ্ঠা1 _ 

এই সব লইয়া বন্ধুগণের সহিত আলোচন! 

করেন। ধর্মজীবন যাপনের প্রতি তাহার 

প্রবল অন্রাগ। বনুগুণের অধিকারী 

খগেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই সহপাঠীদের 
নেতা হইয়াছিলেন। তাহাকে অবলম্বন 

করিয়| যে বন্ধুচক্র গড়িয়া উঠে, তাহার পাঁচজন 

স্বামীজীকে গরুপদে বরণ করিয়া সন্নযাস-ধর্ম 

গ্রহণ করেন। এ দলের অপর দ্ব-একজন 

সংসারে থাকিলেও আজীবন কৌমার-ব্রত 
অবলম্বন করেন। সহাহ্থভৃতি, ভালবাসা ও 
সছ্ুপদেশে বহু যুবককে তিনি সৎপথে 

আনিয়াছিলেন। 

উদ্বোধন [ ৬৫তয বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

রিপন কলেজে পাঠকালে অধ্যাপক 

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (“কথামৃত”কার শ্রীম) 

সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় হয়। তিনি 
শ্রীম-র নিকট প্রীরামক্চ ও তাহার শিষ্যগণের 
কথ] জানিতে পারেন । ভগবান-লাভের জন্য 

সর্বস্ব-ত্যাগের ইঙ্গিত করিয়। আ্রী-ম তাহাকে 

বলিয়াছিলেন, "যদি ত্যাগের জবলস্ত দৃষ্টান্ত 

দেখতে চাও তো! একদিন বরাহনগর মঠে 
যাঁও, সেখানে আ্রীরামকৃষ্জদেবের ত্যাগী শিষ্য- 

মণ্ডলী থাকেন।' কীকুড়গাছি যোগোস্ঠানে 

যাতায়াত করিয়! শ্রীরামকষ্ণের গৃহী ভক্ত 
রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠ 

ভাবে পরিচিত হম। 

১৮৯২ খুঃ সুযোগ ও আুবিধামত বরাহনগর 

মঠে আ্ীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া খগেন্্রনাথ বুঝিলেনঃ যাহ 

এতদ্দিন তিনি খুঁজিয়! বেড়াইতেছেন, তাহার 

সন্ধান মিলিয়াছে। সংসার ত্যাগ বিন। 

ঈশ্বরলাভ অসভ্ভব-_-তাহার এই বিশ্বাস দৃঁ 
হইল। 

১৮৯৪।৯৫ খঃ বি.এ, পরীক্ষার পূর্বে তাহার 

স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় পড়াশুন। ছাড়িয়া 

দিতে বাধ্য হন এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনে 

মনোনিবেশ করেন। 

১৮৯৭ খুঃ ভারতের সর্বত্র সাড়। পড়িয়া 

গেল। লোকমুখে, সংবাদ-পত্রসমূহে সর্বত্রই 
একই কথা শ্রীরামকৃষ্ধের প্রধান শিষ্য স্বামী 

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য বিজয় করিয়া ভারতে 

ফিরিয়া আসিতেছেন। আজ তিনি জাহাজ 
হইতে কলম্বোতে নামিয়াছেন, কাল মাদ্রাজের 
আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাকে সাদর অভিনন্দন 

জানায়-তিনি জনসাধারণের সমক্ষে অদ্ভূত 

ধর্মব্যাখ্যা করিয়াছেন- ইত্যাদি । খগেন্- 

নাথের শরীর অজীর্দ রোগের আক্রমণে অনুস্থ। 



ভাদ্র; ১৩৭০ ] 

স্বামীজীর আগমনবার্ত। শুনিয়া তিনি প্রাণে 

প্রাণে দ্বিব্য আকর্ষণ অন্থভব করিতে লাগিলেন। 

অবশেষে যথাকর্তব্য নিক্ূপণ করিয়! 

সহপা্টী এবং ছাত্রমগ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়] 

শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিক 
হইতে স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়! অসংখ্য পুষ্প 
ও মাল্যোপহার বধিত হইতেছে_খগেন্্রনাথ 

মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব সন্ন্যানীর দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। সহত্র কণ্ঠের জয়ধবনিতে আকাশ 

বাতাস মুখরিত । স্বামীজী গাড়িতে আরোহণ 
করিবামাত্র স্কুল-কলেজের ছাত্রের আগাইয় 

আসিয়া ঘোড়া খুলিয়া দিয়া! নিজেরাই গাড়ি 
টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। রুগ্ন শরীর-_ 

ভ্রক্ষেপ নাই, খগেন্দ্রনাথও ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর 

হইয়! স্বামীজীর গাড়ি টানিতে লাগিলেন । 

তাহার উৎসাহ উদ্দীপন! যেন শতগুণ বাড়িয়া 

গিয়াছে-প্রতিটি শিরায় উপশিরায় প্রাণচাঞ্চল্য 

অহৃতৃত হইতেছে! 
কলিকাতায় যেখানে স্বামীজীর ভাষণ 

ও বক্তৃতা হইত, সেখানেই উপস্থিত হইয়! 
খগেন্দ্রনাথ তাহার পুণ্যদর্শন লাভ ও ওজস্বিশী 
বাণী শ্রবণ করিয়া নয়ন মন ধন্ত করিতেন। 

আলমবাজার মঠে ও কাশীপুর গোপাললাল 

শীলের বাগান-বাড়িতে স্বামীজীর কথাবার্তা ও 

ধর্মপ্রসঙ্গ গুনিতে যাইতেন। 
মাতাপিতার অনুমতি লইয়া খগেন্দ্রনাথ 

চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া মঠে আসিয়া 

স্বামীজীর শরণ লইলেন। তাহার ত্যাগ 

বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরলাভের জন্ত ব্যাকুলতা 
দেখিয়া স্বামীজী তাহাকে সাদরে শিষ্যর্ূপে 

গ্রহণ করিয় সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়। “বিমলানন্' 

নামে অভিহিত করিলেন । বিমলানদ্দও 

'আত্বনেো। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' নিজেকে 

উৎসর্গ করিলেন। 

স্বামীজীর সন্নিধানে ৪৩১ 

স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানদ্দ তখন 
মঠের সম্মাসী ও ব্রন্মচারীদিগকে উপনিষদাদি 

বেদাস্তশান্ত্র পড়াইতেন। নবীন সন্ন্যাসী 

বিমলানন্দও ম্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট শাস্ত- 

পাঠ, গুরুনির্দেশে জপধ্যান ও সাধুসেবায় মগ্ন 
হইলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্ের পূর্বভাগে স্বামীজী 
বেলুড়ে নৃতন মঠবাটী প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
বিমলানন্দ তখন হইতে কিছু কাল বেলুড়মঠে 
শ্রীগুরুর পৃতসঙ্গে মঠে অবস্থান করেন । ইহার 
পর হিমালয়ে মায়াৰতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
হইলে সেখান হইতে পপ্রবুদ্ধ ভারত' নামক 
ইংরেজী মাসিক পত্রিকা! মুদ্রিত হইতে লাগিল। 
মায়াবতী আশ্রমে ইংরেজী-জানা লোকের 
প্রয়োজন হওয়ায় শ্বামীজী অন্ত দু-একজনের 

সহিত বিমলানন্বকেও সেখানে পাঠাইবার জন্য 
মনোনীত করিলেন। স্বামীজী তাহার ইংরেজী 

রচনার খুব সুখ্যাতি করিতেন | 

বিমলানন্দ মায়াবতীতে প্রথমে উক্ত 

পত্রিকার ম্যানেজার হন। পরে সহকারী 

সম্পাদকের কার্ধভার গ্রহণ করিয়া এতদিন 

যঠে থাকিয়! স্বামীজীর প্রসাদে যাহা শিখিয়া- 

ছিলেন, জগৎকে তাহাই দ্বিবার জন্য প্রবৃত্ত 

হইলেন। শরীর দুর্বল হইলেও তিনি কখনও 

অলস বা নিরুগ্ভধম থাকিতেন না। বাঞ্জে 

কথায় কালক্ষেপ কর! তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ 

ছিল। বেলুড় বা মায়াবতী-যেখানেই 
থাকিতেন, জপ ধ্যান পাঠ ইত্যাদি মানসিক 
পরিশ্রম ভিন্ন গৃহ কর্ম, বন্ধনের বন্দোবস্ত) রোগীর 

সেবা ইত্যাদি কিছু না কিছু শারীরিক 

পরিশ্রমেও নিযুক্ত থাকিতেন। শরীরে না 

কুলাইলেও অনেক সময় জোর করিয়! উহ 
করিতেন। রোগীর প্রতি তাহার চিরদিন 

বিশেষ সহানুভূতি লক্ষিত হইত, মঠের কেহ 
পীড়িত হইলে তিনি অতি যত্বে সেব1| করিতেন । 



৪৩২ 

নিজে বহুকাল রোগের যন্ত্রণা অন্থভব করাতেই 
বোব হয় পীড়িতের যন্ত্রণা তিনি এমন করিয়] 

উপলব্ধি করিতেন। আবার লোকাভাবে 

কাহাকেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দেখিলে 

তিনি নিজের শারীরিক দুর্বলতার কথা 
একেবারে ভুলিয়া গিরা তাহার সাহায্যে 

অগ্রসর হইতেন--অনেক সময় এ জন্ত তাহাকে 

ভূগিতেও হইয়াছে। বাল্যকাল হুইতেই 
অপরের প্রতি সহাহুৃতৃতিশীল বিমলানন্দ সর্বত্র 

সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন । 

হিমালয়ে যাইয়। প্রথম ছুই বৎসর তাহার 

শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল হয়। ১৯০০ খুঃ 
তাহাকে কার্ষের জন্ত কলিকাতা আমিতে 

হয়। তখন মঠের সকলে তাহার ম্বা্থ্যের 

উন্নতি দেখিয়া আশ! করেন -প্রতিভাশালী 

যুবক বিমলানন্দ দীর্ঘকাল গুরুনিদিষ্ট কার্যে 
ব্রতী থাকিতে পারিবেন । 

১৯০১ খুঃ স্বামীজী কিছুদিনের জন্ত মায়াবতী 

আশ্রমে যান। তাহার অন্গগত বন্ধু ভক্ত ও 

শিষ্য কাণ্তেন সেভিয়ারের মৃত্যু হওয়ায় 

কাণ্ডেনের সহধন্িণী শ্রীমতী সেভিয়ারকে 
মাত্বন! দেওয়াই এই মায়াবতী গমনের উদ্দেশ 
ছিল। ম্বামীজীর নিকট থাকিয়া তাহার 

সেবা করিবার সাধ--বিমলানশ্দের বহু দিন 

হইতে ছিল। শ্বল্প কালের জন্ত হইলেও 
এই সুযোগে তাহা পুর্ণ হইল। তিনি প্রাণ 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্য--৮ম সংখ্যা 

ঢালিয়! গুরুসেব। করিয়া মনের সাধ মিটাইলেন, 
স্বামীজী তাহার সেবায় অত্যন্ত শ্রীতিলাভ 

করেন। 
৬ খা ঙ 

১৯০২ খু: ৪ঠ| জুলাই স্বামীজীর মহাসমাধি- 
লাভের পর বিমলানন্দ অধিকাংশ সময় 

স্বামীজীর চিন্তায় বিভোর হইয়। থাকিতেন। 

মায়াবতী আশ্রমে শীতের প্রকোপ অত্যধিক । 

স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় এই শীত সহ করা 

কঠিন হইল, বিমলানন্দ ১৯০৩ খুঃ অগস্টমাসে 
হিমালয় হইতে বেলুড় মঠে আসিলেন। 
তারপর কিছুদিন ওয়ালটেয়ারে থাকিয়৷ 

চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজ মঠে যান। সেখান 

হইতে বাঙ্গালোরে যাইয়া কিছুকাল থাকেন। 

তখন বাঙ্জালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন 

তাহার পাঠ্যাবস্থার বছ্ধু শুকুল মহারাজ-_ স্বামী 

আত্মানঙ্গ। 

এত চেষ্টা করিয়াও তাহার স্বাস্থ্য দিন দিন 

খারাপ হইতেই থাকিল। তার উপর ১৯০৬ 

খুঃ স্বামী স্বরূপানন্দের দেহত্যাগে তিনি মর্মাহত 

হন, স্বর্ূপানশের সহিত তাহার অত্যন্ত 

সৌহার্দ্য ছিল। | 
১৯০৮ খুঃ ২৪শে জুলাই মায়াবতী অদ্বৈত 

আশ্রমে এই মহাপ্রাণ সন্গ্যাসী মাত্র ৩৬ বৎসর 

বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। তাহার আদর্শ 
জীবন সাধুসন্তকে চিরকাল অন্থপ্রাণিত করিবে। 



জনগণের উদৃবোধনে স্বামী বিবেকানন্দ 
[ পূর্বাহুবৃত্তি ] 

শ্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস 

ভিন্ন ভাব, ভিন্ন আশ্রয় অবলম্বনে আমরা 

গড়ে উঠেছি) আমাদের মজ্জায় ভিন্ন ধাতু-- 
এ বিশ্বাস যেন আমাদের এমন বিচারে প্রমত্ত 

ন] ক'রে যে, ইওরোপীয় সভ্যতায় আমাদের 

শিক্ষণীয় কিছুই নেই। সহজেই দেখতে 
পেয়েছি, ইওরোগীয় ভাবের পতাক। কেবল 

ভারতে নয়, বহুদেশে উড়ছে। পাশ্চাত্য 

সভ্যতার জয়জয়কার চারিদিকে । নিশ্চয়ই 
তার অন্তনিহিত গুণ কিছু আছে, যার প্রভাবে 
সে সভ্যতা দিগদিগন্তে প্রসারিত। তার চরম 

রূপ আমাদের লোভনীয়, আমাদের গ্রাহথ 

না হ'তে পারে। কিন্তু যে গুণরাশিকে 

অবলঘ্ধন ক'রে সেই সভ্যতার বিকাশ, তার 

কিছু আমাদের বাঞ্ছিতকে পাবার পথ সহজ 

করতে পারে । আমরাও কিছু নিশ্ছিদ্র নিখুত 
নই। পতন যখন অস্বীকার করতে পারি না, 

তখন এটাও মানতে হম, আমাদের অভাবও 

কিছু আছে বা ছিল। জটিল মর্বগ্রাণী বিপুল- 

ধশর্মমণ্ডিত পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন্ গুণ 

অবলনে আমর আত্মরুক্ষায় সমর্থ হবো! এবং 

সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় এশ্বর্ম ফিরে পাবো, 

তার বিচার সহজ নয়। ছুই সভ্যতা এবং 

তার এখর্ ও সভ্যতা-নির্ভর মান্ুষ--সর্বস্তরের 

মান্ৃব-সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ন1 থাকলে প্রকৃত" 
দোষ গুণ বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। স্বামী 
বিবেকানন্দ কলকাতায় তৎকালীন প্রচলিত 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন ;. কাজেই 
মেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোক বিদেশী 

ঃ 

শিক্ষকের কাছে এবং বিদেশী শাসনের কেন্দ্রে ১ 

আকাজ্কিত ভাবেই পেয়েছিলেন। আবার 

পরমহংসদেবের সাম্িধ্যে প্রাচীন ভারতীয় 

বৈভবের স্পর্শ পেয়ে সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির 

আলোক-দর্শনে তৎপর হয়েছিলেন। পশ্চিম 

যাত্রার পূর্বে বর্তমান ভারতবাসীর দুর্দশা 
মর্মে মর্মে উপলব্ি করার অবকাশ পেয়েছিলেন; 

তারপর বিদেশী সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে সেই 

সভ্যতা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করলেন, 

সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার ভারবাহী মাহবদেরও। 

ক্ষণজন্ম! পুরুষ তার স্থিতপ্রন্তায় দর্শন করলেন £ 

ইওরোপ আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত 
মুখোজ্জলকারী সন্তান) আধুনিক ভারতবাসী 
আর্দকুলের গৌরব নহেন।২ অস্ুভব করলেন 
_-সাত্তিকতার নামে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে 

নিমজ্জমান। এই মুহমান মোহগ্রস্ত জাতিকে 

স্বরূপে প্রতিষ্ঠার জন্ত বর্তমানে রজোগুণের 
চর্চা চাই। সত্বৃগুণসম্পন্ন মান্থষের যে একান্ত 

অভাব ভারতে-_ত! নয়। তাদের সাত্বিকতার 

প্রভাব দীর্ঘকাল পরাধীনতার শৃঙ্খল- 

পরিহিত নিবীর্য জাতির উপর ক্রিয়াশীল নয় । 

পরবশ্যতাজনিত ছুর্বলের কাছে সান্বিক আচার 

তযোভাব উদ্রেক করে এবং সমাজে “নেতি”- 

কাঁচক গুণের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। আর নিজেরই 

অজ্ঞাতে আপনার বিকাশের প্রসারের পথ 

১ কলকাত৷ তখন ভ।রতের রাজধানী 

২ ভাববার কথা 
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রুদ্ধ করে নান বিশ্বাসে, নানা আচারে, নান! 

অনুষ্ঠানে । তারই তন্দ্রাজয়ী ভাষায় শোন! 

যাক £ 

“দেখিতেছ না যে, সত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া 
ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। 
যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিগ্ঠান্বরাগের ছলনায় 
নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় 

জুরকর্মী তপন্তাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও 
ধর্ম করিয়া তুলে )- যেথায় নিজের সামর্থ্য- 

হীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই--কেবল 
অপরের উপর মমস্ত দোন নিক্ষেপ? বিদ্যা 

কেবল কতিপয় পুস্তক-ক্স্থে, প্রতিভা চবিত- 
চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃ- 
পুরুষের নামকীর্তনে সে দেশ তমোগুণে দিন 

দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর 

চাই? | 

“অতএব সত্বশুণ এখনও বহুদূর ।****** 

রঞ্জোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ব 
উপনীত হওয়া! যাঁয় ?' 

বর্তমান ভারত'-এ গাশ্চাত্য-প্রভাবিত 

নবীন ভারত ও প্রাচীন ভারতের দ্বন্ব-্ূপকের 

মাধ্যমে পাশ্চাত্যভাব অন্নকরণেচ্ছাকে াস- 

সুলভ ছুর্বলত1 ব'লে উল্লেখ করেছেন 

স্বামীজী। কিন্তু প্রশ্নও উপেক্ষা করেননি-_ 

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে 

শিখিবার কিছুই নাই? যদিও পরক্ষণেই 

যোগ করছেনঃ শিখিবার অনেক আছে, 

যত আমরণ করিতে হইবে, "'আ্রীবামকৃ্চ 

বলিতেন, “যতদিন বাঁচি, যতদিন শিখি” 

তবুও পাশ্চাত্য জগৎ থেকে প্রকৃত শিক্ষণীয় 

কী, তা তিনি উল্লেখ করেননি এ গ্রন্থে । 

৩ ভাববার কথ 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

এ বিষয়ে মনে হয়, তার “ভাববার কথা" গ্রন্ 

আমাদের সহায় হবে। তারই একস্বানে 

উল্লেখ করছেন পশ্চিমী সভ্যতা থেকে অন্ততম 

কী আমর। গ্রহণ করতে পাবি 

যাহা আমাদের নাই, বোখহর পূর্বকাপেও 
ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার, 

প্রাণম্পন্শনে ইউরোপীয় বিছ্যাদাধার হইতে 

ঘনঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়! ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত 
করিতেছে, চাই তাহাই । চাই-_সেই উদ্ধম, 

সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই 

অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতা- 
বন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা! ; চাই-_সর্বদা পম্চাৃষটি 

কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্ত সন্মুখ-সম্প্রসারিত 

দৃষ্টি, আর চাই--আপাদ-মস্তক শিরায় শিরা 
সঞ্চারকারী রজোগুণ ।' 

কিন্ত রজোগুণ বিকাশের চেষ্টা করো 

বললেই তো হ'ল ন। প্রন্থপ্, বন্ধ্যা সমাজ - 

যে সমাজ নানা বিধি-নিবেধের বেড়াজালে, 

নানা অকারণ অন্তায় অজুহাতে মান্তষের 

স্বাধীন কর্মম্পৃহার অন্তরায়, সেখানে রজোগুণের 

উৎকর্ষসাধনের চিন্তা বিলাসিতা মাত্র। এ 
সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের সম্যক্ ধারণ। ছিল 

বলেই মনে হয়! নয়তে। বলতে পারতেন মন! 
যে, "স্বাধীনতা ব্যতীত কোনরূপ উন্নতিই স্ভব 

নহে। আমাদের পুর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তা 

স্বাধীনতা! দিয়াছিলেশ, ফলে আমর! এই অপূর্ব 
ধর্ম পাইয়াছি। কিন্ত তাহারা সমাজের পায়ে 

অতি কঠিন শৃঙ্খল পরাইলেন, এক. কথায় 

বলিতে গেলে আমাদের সমাজ ভয়াবহ, 

পৈশাচিক, পাশ্চাত্যদেশে চিরকাল স্বাধীনতা 

ভোগ কবিয়াছে-তাহাদের সমাজের দিকে 

লক্ষ্য করিয়া দেখ ।'*" 

৪ অবগ্ঠ একাধিক কথোপকথনে ও বক্তৃতায় এ সম্পকে 

তিনি তীর মতামত ব্যস্ত করেছেন। 
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“স্বাধীনতা উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন 

মান্বষের চিন্তা করিবার, কথা বলিবার 

স্বাধীনতা থাকা আবশ্বক, তেমনি তাহার 

আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্ত সকল 

বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন**৭” £ 

অতি প্রাচীনকালে ভারতেও চিন্তার 

স্বাধীনতা! এবং কর্মের স্বাধীনতা ছিল--তা 

তিনি শিঞ্জেও জানতেন। মহাভারত 

রামায়ণেই তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। 
কালে বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণে সমাজ যখন 

বিক্ষিপ্ত, তখন সমাজকে সমূলে বিনষ্ট হওয়ার 

থেকে বক্ষা করবার জন্যই ক্রমাগত যেমন যেমন 
আক্রমণ। তেমন তেমন রক্ষাকবচ-রূপ নিয়ম- 

কাগ্ননের উদ্ভব হয়। যেমন হিং পশুর 

আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্ত গৃহপালিত পশুকে 

খোয়াড়ে আবদ্ধ করা হয়। খোঁয়াড়ের মধ্যেও 

আবার ছোট ছোট নানা অংশ থাকে গরু, 

ভেড়া, ছাগল বা একই পণ্ডর সবল, ছুর্বল 
অথবা ছোটবড়গুলোকে আলাদা রাখবার 

মতো। এ সবই তাদের সযত্ব রক্ষার জন্য । 
বিপনুক্ত হলেই তাদের স্বেচ্ছায় চবে বেড়াবার 

স্বযোগ দেওয়া হয়। তা যদি নাহ'ত তো 

পশুগুলে! এ খোঁয়াড়েই পঞ্চত্ব পেত। কিন্ত 
আমর আমাদের সমাজের সাময়িক বন্ধন- 

গুলিকে স্থায়ী করেছি_শাশ্বত ব'লে ব্যাখ্য। 

করার বুদ্ধিও ধরেছি। এর জন্যে দোষ ধীর 

সেই বন্ধন রচন| করেছেন, তাদের আমরা 

কখনই দিতে পরি না। তাদের করণীয় তারা 
সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু পরব্তীকালের চিন্তা" 

নায়ক ধারা, সমাজনেতা ধীরা, তারা-হয় 
আমাদের এই বন্ধনগুলির উদ্দেশ বুঝতে 

পারেনশি, নয় প্রকৃত মঙ্গলচিন্তার দ্বারা 

৫ পত্রীৰলী ; শ্বীমী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, "ম খণ্ড 

জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ ৪8৩৫ 

প্রভাবিত হননি। যে বন্ধন সাময়িক উদ্দেষ্টে, 

তাকে তার! আরও পাকা করবার আত্মপ্রসাদে 

নিমগ্ন হলেন-_পতন আমাদের সেখানেই । 
সেই থেকেই নানা কুসংস্কার সমাজ-গাত্রে 
আগাছার মতো ছেয়ে আমাদের সমাজের 

শ্বীরোধ করবার উপক্রম করছে। সুতরাং 

প্রয়োজন এখন বন্ধনমুক্ত হওয়া, কুসংস্কার 

বর্জম করা। সমাজে বন্ধন-মুক্তির অভাবই 
নানাভাবে নানাদিকে নিত্যধর্মকে মানবধর্মকে 

ক্ষুপ্ করেছে। এভাব রবীন্দ্র-চিন্তারও অংশ ।* 

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতি- 

ধর্ম আছে তেমনি জাতিধর্ষের অতীত একটি 

শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা! মানব-সাধারণের | 
আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন সেই 

উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম 
তাহাকে আঘাত করিল--ধর্ম এব হতে। হস্তি 

ধর্মে! বক্ষতি রক্ষিত; | 

“এক সময়ে আর্ধ সভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য 

ব্রা্মণশূদ্রে দুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান রচন! করিয়াছিল । 
কিন্ত ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রমধর্মের উচ্চতর 
ধর্মকে পীড়িত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে 

রক্ষা করিবার জন্য চে! করিল, কিন্তু ধর্মকে 
রক্ষার জন্য চে! করিল না। গে যখন উচ্চ 

অঙ্গের মনতয্যত্ব-চর্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে 

বঞ্চিত করিল, তখন ধর্ম তাহার প্রতিশোধ 

লইল। তখন ব্রাহ্মণ আপন জ্ঞান ধর্ম লইয়া 

পূর্বের মতো আর'অগ্রসর হইতে পারিল না। 
অজ্ঞান জড়ের শূদ্র-সম্প্রদায় সমাজকে গুরুভারে 

আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়। রাখিল। 

ৃদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্ত 
শূদ্র ব্রাঙ্গদকে নীচে নামাইল। আজিও 

ভারতে ব্রাঙ্গণ-প্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্বেও 

৬ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভাতা--রবীন্ত্ররচনাবলী ৪র্ঘ খও্ড 
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শূত্রের সংস্কারে, নিকষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানতায় 

ব্রাঙ্মণ-সমাজ পর্যস্ত আচ্ছন্র_-আবিষ্ট। 

'ইংরাজ আগমনে যখন জ্ঞানের বন্ধন-মুক্তি 
হইল, যখন সকল মন্ুয্যই মহ্য্যত্ব-লাভের 

অধিকারী হইল, তখনই ব্রাহ্মণ-ধর্মের মু্া- 
পগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল । 

“***আমাদের বর্ণাশ্রমের সঙ্কীর্ণতা 

নিত্যধর্মকে নানাস্থানে খর্ব করিয়াছিল বলিয়াই 

তাহ] উন্নতির দ্রিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই 

তাই সমাজকে সাবেকী জঘন্য বন্ধন থেকে মুক্ত 

ক'রে সমাজদেহে সদৃরক্ত-প্রৰাহের জন্য সকলকে 

সদাচার অন্থণীলনের জন্য ম্বামীজী আহ্বান 

জানিয়েছেন । ছুয়েকটি নিদর্শন নেওয়া যেতে 

পারে। এর আগেই সমাজমুক্তির জন্ঠে তার 

যে উক্তি তোল। হয়েছে, সেখানে উল্লেখ আছে, 

সমাজে বৈবাহিক স্বাধীনতাও প্রয়োজন । 

বাঙালী সমাজকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছেন, 

ভিন্ন ভিন্ন “জাতি (০৯৪৮০ )-র মধ্যে বৈবাহিক 

আদান-প্রদান বাঞ্চনীয়। কিন্ত তিনি জানতেন, 

এ-বিষয়ে ধীরে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। তাই 
তিনি বলতেন, একই “জাতি'র ভিন্ন অঞ্চলের 

গোষ্ঠীর" মধ্যে বিবাহগত যে বাধা? তা আগে 

অপসারিত হোক তবেই এই কুসংস্কার 
যাবে। পরে সহজেই স্বজাতি-বিবাহ-প্রথ 
লোপ পাবে। 

খাছ্াখাদ্য ছ্োয়াছুয়ি নিয়ে যে আমাদের 

দেশে ভ্রান্ত বাড়াবাড়ি চলে আসছে, তার 

মীমাংসাও তিনি অতি স্থন্দররূপে করেছেন। 

এবিষয়ে তার নিজন্ব বিচার-ধারা অবশ্য 

উদ্ধারযোগ্য £ 

'আহার শুদ্ধ হ'লে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ 

হ'লে আত্মসন্বন্ধী অচলা শ্বৃতি হয়--*****' 

৭ যেমন রাটটী, বাগ.ড়ি, বঙ্গজ, বারেন্্র ইত্যাদি। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ -৮ম সংখ্যা 

“ামাহজাচার্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি 

ধোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতিদোষ অর্থাৎ 

যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত ; যেমণ 

পর্যাজ লঙ্মন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে 

মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হয় 
আশ্রয়-দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তি-বিশেষের 

স্গর্শ হ'তে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই 
ছুষ্ট বুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদৃবুদ্ধি 
ইত্যাদি। নিমিত্ব-দোন অর্থাৎ ময়লা কদর্য 
কীট কেশাদি-ছুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র 
হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্- 

দোষ থেকে বীাচবার চেষ্টা সকলেই করতে 

পারে, আশ্রয়-দোষ হ'তে বাচা সকলের পক্ষে 

সহজ নয়। এই আশ্রয়-দোব থেকে বাচাবার 

জন্ঠই আমাদের দেশে ছুঁ্মার্গ “ছুয়োনা 
ছুয়োন1, ৷ তবে অনেক স্বলেই “উপ্টা সমঝ লি 

রা” হয়ে যায় এবং যানে না বুঝে একটা 

কিসভৃতকিমাকার কু-সংস্কার হয়ে দীড়ায়। 
এ-স্বলে লোকাচার ছেড়ে লোকপগুরু মহাপুরুষ- 

দেয় আচারই গ্রহণীয়। প্রীচৈতন্তদেৰ প্রভৃতি 

জগদৃগুরূদের জীবনী পড়ে দেখ, তার! এ সম্বন্ধে 

কি ব্যবহার ক'রে গেছেন ।”৮ 

আমিষ-নিরামিষ খাছের উপযোগিতা 

সম্বন্ধে তার বিচার-মনে হয়, সমাজে রজোও৭ 

উদ্ধারের ক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । এ ক্ষেত্রেও 
তারই অনবছ্া বিচার-সিদ্ধান্ত প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য | 
কথায় কথায় তিনি নির্ভয় হবার উপযোগিতা 

বোঝাতেন ; ভয়শূন্য বীর্যবান্ জীবনই জীবন। 
ফলতঃ এক-রকম দেখতে গেলে স্বামা 

বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন এবং বাণী জাতিকে 

নিভীকতা ও সাহসিকতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে 

৮ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য -_ম্বীমী বিবেকানন্দ । 



ভাত্র, ১৩৭০] 

গেলেন। যদ্দি কেউ বলেন, কোন্ রসে 

বিবেকানন্ব-সাহিত্য পূর্ণ, তবে তার একমাত্র 
উত্তর-বীররম। কবি ববীন্দ্রনাথও তার 

একাধিক কবিতা ও গানে এই ভয়্-বিহ্বল 
ভাব কাটাতে আব্বান জানিয়েছেন, ছূর্বলতা 

ঝেড়ে ফেলতে বলেছেন। উল্লেখনীয় যে, 

সমাজে বীরভাব জাগাতে স্বামীজী বীর 

হম্থমানের পৃজার প্রশংসা! করেছেন এবং 

যাতে তার পূজা আরও ব্যাপক হয়, তার 

উদ্যোগের জন্ত আহ্বান করেছেন। বার বার 

বলেছেন -সম্প্রসারণই জীবন, সন্কোচনই 

মৃত্যু, । সেই 'মশ্প্রমারণের ভাবের প্রতীক 
বীর হহ্মান। তাই আচার্য বিনোবা ভাবে 

ভারতীয় খনিগণের অন্ততম উত্তরপুরুষ 
বিবেকানন্দের নায়োলেখ ক'রে এই হহ্মান- 

পূজা প্রচারের উপদেশ দিচ্ছেন। এ-ও 

রজোগুপ-চর্চায় শহায় হবে, তা বলাই 
বাহুল্য । 

এই বজোগুণ এবং যুক্ত সমাজের দৃষ্টান্ত 
আমরা যে কেবল পশ্চিমী সভ্যতা থেকেই 
গ্রহণ করতে পারি, তা নয়। ইসলামেও 

এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সাম্য ও স্বাধীনতা! 

সাম্যের নামান্তর । একের অভাবে অন্য 

অপূর্ণ অল্পষ্ট এবং ধারণার ও প্রবর্তনার 
অতীত। ইসলামি-সমাজে এ ভাব আছে, 
তাই হিন্দু সাজের চেয়ে এ সমাজ শক্তিমান্ 
গতিমান্_-প্রসারশীল | কাজেই সেই বৈদীস্তিক 

জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ ৪৩৭ 

নির্দেশে করেছেন--ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ 
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ইসলামি দেহে বৈদাস্তিক মাথা অর্থাৎ সমাজ- 
স্বাধীনতা ও অধ্যাত্ব-স্বাধীনত।- এ-ছুয়ের 

গঙ্গা-সিন্ধু সঙ্গম ভারতকে মহিমান্বিত করবে । 

হিন্দুর সমাজে অধ্যাত্ব-চিন্তার ধর্ম-চিন্তার 

ঈশ্বর-চিস্তার অফুরন্ত স্বাধীনতা আছে; ঈশ্বর- 
উপাসনার তাই এত বিচিত্র পদ্ধতি এ সমাজে 

দেখ! যায়। তাই হিন্দু সমাজে মুক্ত পুরুষের 
প্রাবল্য এত বেণী ধাদের উদ্ভব সমাজের 

বিভিন্ন স্তর থেকে । এক্ষেত্রে সামাজিক বর্ণাশ্রম- 

বিধি বাধা হয় না, কারণ এই সাধু-সন্যা সিবৃন্দ 
ংসারত্যাগী, ফলে--সমীজবহিভূতি | “জাতি"- 

বিচার তাদের স্পর্শ করে না। যে 

স্বাধীনতার_যে সাম্যের ফলে এই উদার ধর্ম* 

আমর! পেয়েছি, সে ধর্মে কোন বিশেষ মতে 

বিশ্বাস (০:98) ন! থাকায় সকলেই নিজ 

নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী আশ্রয় লাভ করতে 

পারে। ঠিক সেই স্বাধীনতা সেই সাম্য যদি 

আমর! আমাদের সমাজে অন্থপ্রবেশ করাতে 

পারি, যদি চিন্তার স্বাধীনতার সঙ্গে কর্মের 

স্বাধীনতার সঙ্গম ধর্মের নামে সংসাধিত করতে 

পারি, তবেই আমরা সেই আর্মকুলের গৌরব 
ঘোষণার অধিকার, বিকৃথ--ফিরে পাব । 

(ক্রমশঃ) 

৯ হিন্দু ধর্ম স্বগাবজ, শত, থতন্তর এবং বিশবন্ধর (91 

17010916)--শী্নীতিকুমার চট্টাপাধ্যার (ভারত-সংস্কৃতি)। 



বাংল! সাহিত্যে ত্বামী বিবেকানন্দ 
ডকুর শ্রীতারকনাথ ঘোষ 

আচমন! বিবেকানন্দের গগ্ঠতঙ্গি 

"সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে 

কালো! মেব, তার কোলে সাদাটে মেঘ, 
সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ 

তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন 

লক্ষ লক্ষ চামরের মতো! হেলছে, তার নীচে 

ফিকে ঘন ঈষৎ গীতাভ, একটু কালো যেশানে! 
ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কীড়ি ঢাল! 
আব-নিচু-জাম-কাটাল--পাতাই পাতা-_গাছ 
ডাল পাল! আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে 

ঝাড় ঝাড় বাশ হেলছে, দ্বলছে, আর সকলের 

নীচে_যারু কাছে ইয়ারকান্দি ইরানী তুক্িস্তানি 
গালচেশ্ছুলচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই 

ঘাস, যতদূর চাও--সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, 

কে যেন ছ্েটে-ছুটে ঠিক ক'রে রেখেছে) 
জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ 

হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, সে অবধি 

অন্ন অল্প লীলাময় ধা! দ্িচ্চে, সে অবধি 

ঘাসে আটা। আবার তার নীচে আমাদের 

গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, 

ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর 

পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেল|! 

একটি রঙে কত রকমারি, আর কোথাও 

দেখেছ ? বলি, রঙের নেশ! ধরেছে কখন কি-- 

যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, 

মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?” 

প্রমথ চৌধুরী “সবুজপত্র' প্রকাশ করবার 
আগে বা রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষা গ্রহণ করবার 

আগে অপর কোন লেখক যে এই ধরনের 

ংলা গগ্ধ লিখেছিলেন, এটি প্রথমে অবিশ্বাস্ত 

ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে 

এই রচনাটির জন্মকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
প্রান্ত, এটি কোন সাহিত্যযশঃপ্রার্থী লেখকের 

হাত থেকে বার হয়নি, এর রচয্িতা পরিব্রাজক 

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ 

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, উনবিংশ শতাব্দীর 

শেন বৎসরে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ 

করতে যাওয়ার সময় গোলকোও। জাহাজে 

বসে এমন স্বচ্ছন্দ গতিময় গদ্য লিখেছিলেন। 

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার সময় 

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অস্থরোধে তিনি 

'উদ্বোধন” পত্রিকার জন্য ভ্রমণবৃত্বাত্ত লিখতে 

শুরু করেন। এই ভ্রমণবৃত্বান্ত পত্রাকারে লেখা - 

প্রথমে এটি “বিলাতধাত্রীর পত্র" নামে “উদ্বোধন; 

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে পরিব্রাজক 

গ্রন্থে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়েছিল। 

পরিব্রাজক'-এব মধ্যে বিবেকানন্দের নিজস্ব 

গছ্ভভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 

অবশ্য তার ভ্রমণ-কাহিণী সরসভাবে চলিত- 

ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্ত সে যুগে এ 

গছ্ঘভঙ্গি অনেকের মন:পৃত হুয়নি। রবীন্দ্রনাথের 
গণ্গভঙ্গি সম্পর্কে সম্ভবতঃ কোন মন্তব্য প্রকাশিত 

হয়নি, তবে বিবেকানন্দের গদ্য সম্পর্কে উদ্বা 

প্রকাশ ক'রে সেকালের কোন এঁক সাময়িক 

পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দকে সারদানদ্দের 

কাছে গঘ্ লেখা! শিখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

বাংল! গ্ভের মধ্যে যে কতখানি গতিশীলতা 

থাকতে পারে, বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে 

যেন তারই পরিচয় দ্রিতে চেষ্টা করেছেন। 
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কিছুটা দীর্ঘ হলেও য়েজখালে হাঙ্গর-শিকারের 
বর্ণনার এক অংশ এ গছ্যের নিদর্শন হিসাবে 
উদ্ধার কর যেতে পারে। 

“এবার সব--চুপ-নোড়ো। চোড়ো না, 

আর দেখ--তাড়াতাড়ি করে! না। মোদ্াাঁ_ 

কাছির কাছে কাছে থেকো । এ, বড়শির 

কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়ে 

চেড়ে দেখছে! দেখুক! চুপ চুপ এইবার 
চিৎ হ'ল-এঁ যে আড়ে গিলছে? চুপ-_গিলতে 
দাও। তখন 'খ্যাবড়া' অবসরক্রেমে, আড় 

হয়ে, টোপ উদরস্ক ক'রে যেমন চলে যাবে, 
অমনি পড়ল টান! বিশ্মিত 'থ্যাবড়1” মুখ 

ঝেড়ে চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে উলটো 

উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিধে, আর ওপারে 

ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, দে টান_-কাছি ধ'রে 

দেটান। এ হাঙ্গবের মাথাটা জল ছাড়িয়ে 
উঠল--টান্ ভাই টান্। এঁযে প্রায় আধখান। 

হাঙ্গর জলের ওপর! বাপ, কি মুখ! ওটা 

যে সবটাই মুখ আর গল! হে! টান্ এ সবট। 
জল ছাড়িযেছে। এঁষে বঁড়শিটা বিধেছে-_ 

ঠোট এ-ফৌড় ও-ফেৌড় -টান্। থাম্থাম্-- 
ও আরব পুলিস-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে 

একট! দড়ি বেঁধে দাও তো-নইলে এত বড়ো 

জানোয়ার টেনে তোল! দায়। সাবধান 

হয়ে ভাই, ও ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং 
ভেঙে যায়। আবার টান্--কি ভারি হে?' 
ও মা, ওকি? তাইতো হে, হাঙ্গরের পেটের 

নীচে দ্রিয়ে ও ঝুলছে কি? ও যেনাড়ি- 

ভুঁড়ি। নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভূড়ি 
বেরুল যে! থাক্, ওট1 কেটে দাও, জলে 

পড়ুক, বোঝা! কমুক; টান্ ভাই.টান্। এধে 
রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়! 

করলে চলবে না। টান্--এই এল। এইবার 

জাহাজের ওপর ফেলে! ; ভাই হুশিয়ার, খুব 

ংল। সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ ৪৩৯ 

হুশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একট হাত 

ওয়ার-আর এ ল্যাজ সাবধান। এইবার, 
এইবার দড়ি ছাড়--ধুপ!__বাবা কি হাঙ্গর! 
কি ধপাৎ করেই জাহাজের উপর পড়ল! 
সাবধানের মার নেই--এ কড়িকাঠখাশ। দিয়ে 
ওর মাথায় মারো । ও হে ফৌজিম্যান, তুমি 
সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। 'বটে 
তো” বুক্তমাখ! গায়-কাপড়ে ফৌজ্জী যাত্রী 

কড়িকাঠ উঠিয়ে ছুম্ দুম দিতে লাগল হাঙ্গরের 
মাথায়, আর মেয়েরা আহা কি নিষ্ঠর! 
মেরে] না” ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগলো-- 

অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে 

বীভৎস কাণ্ড এখানেই বিরাম হোক । কেমন 

ক'রে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হ'ল, কেমন 

রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হার 

ছিন্ন-অন্ব ভিন্ন-দেহ ছিন্ন-হাদয় হয়েও কতক্ষণ 

কাপতে লাগলো, নড়তে লাগলো; কেমন 

ক'রে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ- 

কুটরো! একরাশ বেরুলো-সে সব কথ! থাক। 

এই পর্যত্ত যে, সেদিশ আমার খাওয়াদাওয়া 

দফা মাটি হয়ে গিক্েছিল | সব জিনিসেই সেই 
হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হ'তে লাগলে1।” 

বাংলা গপ্ত ভাষার এই সাবলীল সহজ 

গতির তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। 
বিবেকানন্দের হাতে বাংল! গগ্ঠভাষা যেন 

আপন সুপ্ত শক্তি ফিরে পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথ, 

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের প্রয়োজনে যে গদ্ধকে 
অবলশখন করেছিলেন, বিবেকানন্দের হাতে 

পূর্বেই তা পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম যৌবনের রচনা 'যুরোপ-প্রবাসীর পণ্র' 

বা ঘুরোপযাত্|র ডায়েরির মধ্যে অবশ্যই 
গছ্'ভাষার এই পরিণত বেগময় রূপ ছিল ন1। 

ভাঁষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের বিশিষ্ট চিন্তা 
ছিল। একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন £ 
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প্চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় 
না) 

অস্বাভাবিক ভাষা! তয়ের ক'রে কিহবে? যে 

ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত 

পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; যে ভাষায় 

নিজের মনে দর্শন চিস্তা কর, দশ জনে বিচার 

কর--সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখণার ভাষা 

নয়? যদি না হয় তো! নিজের মনে এবং 

পাঁচজনে ও সকল তত্ববিচার কেমন ক'রে কর? 

স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমর! প্রকাশ 

করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাস! ইত্যাদি 

জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাম! হতেই পারে 
না) সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার 

করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, 

যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে দিকে 

ফেরাও সে-দিকে ঘোরে, তেমন কোন তৈরী 

ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে 

করতে হবে-__যেমন সাফ ইন্পাত, মুচড়ে মুচড়ে 
যা ইচ্ছা কর-_-আবার যে-কে-সেই, এক চোটে 

পাথর কেটে দেয়--দাত পড়ে ন11% 

কোন্ অঞ্চলের মুখের ভাষাকে গছ্ের 

বাহন করতে হবে, সে সম্পর্কেও তার নির্দেশ 

আছে। তিনি এ সমন্তার সমাধান ক'রে 

বলেছেন £ 

প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং 

ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ 

কলকাতার ভাষাঁ। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক 
থেকেই আস্মুক না, একবার কলকেতার হাওয়া 

খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। 
তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে 

কোন্ ভাবা লিখতে হবে, যত রেল ও 

গতাগতির সুবিধা হবে, যত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ 

উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈগ্ভনাথ পর্যন্ত 

এ কলকেতার ভাষাই চলবে । কোন্ জেলার 

উদ্বোধন 

স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে আর একটা, 

[ ৬৫তম বর্--৮ম সংখ্যা 

ভাষ1 সংস্কৃতের বেশী নিকট, সে কথ! হচ্ছে না 
কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন 
দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে 
সমস্ত বাউল। দেশের ভাষ। হয়ে যাবে, তখন 

যদ্দি পুস্তকের ভাষা! এবং ঘরে কথা কওয়া, 

ভাবা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ 
অবশ্বই কলকেতার ভাষাকে ভিত্বিরূপে গ্রহণ 

করবেন। 

বিবেকানন্দ যে সাফ ইস্পাতের মতো 

ভাষার কথ। বলেছিলেন, তার নিজের বচন 

তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। এই সহজ 

বেগবান গছাভঙ্গি বাংল সাহিত্যে অদ্বিতীয় 

_-কেবল বিনয় সরকারের বচনায় এর কিছুট' 

আভাষ পাওয়া! যায়। রবীন্দ্রনাথ ব1 প্রমথ 

চৌধুরী যে চলিত ভাষায় লিখেছিলেন, তার 
মধ্যে শাণিত ভাব আছে বটে, কিস্ত তার মধ্যে 

এই গণ্ছের স্বচ্ছন্দত1 নেই--এঁ গঞ্ছের প্রতি ছত্র 

স্মরণ করিয়ে দেয় যে এঁটি শিল্পকতের বচন] । 

বিবেকানন্দ কেবল চলিত ভাষায় লেখেন- 

নি। তিশি সাধু ভাষাতেও লিখেছিলেন। তার 

পরিব্রাজক আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চলিত 

ভাষায় লেখ! । “ভাববার কথা গ্রন্থে সংকলিত 

প্রবন্ধগুলির কয়েকটি সাধু ভাবায় লেখা, 
কয়েকটি চলিত ভাষায় লেখা; 'পত্রাবলী'তে 
সংকলিত বাংলায় লেখ! পত্রগুলির বেশির 

ভাগই চলিত ভাষায় লেখা, প্রথম দিকের 

কয়েকটি সাধু ভাষায় লেখ! । “বর্তমান ভারত 
গ্রন্থ সাধু ভাষায় লেখা । বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে 
তার সাধু গঞ্ভের কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধার করা 
যেতে পারে ।_- 

ক) সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল 
বলিয়া আপসোস করিয়াছেন। কথা ঠিক 
বটে, অথচ নহে বটে। 1998] ৮1198-এর দ্রিকে 

চাহিতে গেলে এ কথ! ঠিক বটে, কিন্তু যে স্থান 
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ছাঁড়িয়া আসিয়াছেন, সেদিকে তাকাইলেই 
দেখিতে পাইবেন-ছিলেন গুরু, হইয়াছেন 

মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর । পরস্ধ এ 
প্রকার “কি হুইল", 'কি হইল" অতি ভাল - 
উন্নতির আশাম্বরূপ, নহিলে কেহ উপরে উঠিতে 

পারে না। “পাগড়ি বেঁধে ভগবান্” যে দেখে, 

তাহার এখানেই খতম। আপনার সর্বদাই 

যে মনে পড়ে “কি হইল”, আপনি ধন্ত নিশ্চিত 

জানিবেন-_আপনার মার নাই। 

[ পত্রাবলী ] 

(খ) এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড 

"ছুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও 

ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশকাল- 

পাত্রাদি-নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, 

হইতেছে ও হইবে । সামাজিক ব্ীতিনীতি ও 

এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে 

কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। 
লোকাচারসকলও সংশাস্ত্র এবং সদাচারের 

অবিসংবাদী বলিয়া গৃহীত হইবে । সৎশাস্তর- 

বিগঠিত ও সদাচার-বিরোধী একমাত্র €লাকা- 
চারের বশবর্তা হওয়াই আর্ধজাতির 'অধ:পতনের 

এক প্রধান কারণ। [ ভাববাৰ কথ! .] 

(গ) বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান্, 

দেবগণ তাহার মন্ত্বলে আহত হইয়া! পান- 

ভোঞজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত 

ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের 
কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্তবর্গও তাহার দ্বারস্থ। 

রাজা সোম পুরোহিতের উপান্ত, বরদ ও মন্ত্- 

পুষ্ট ঃ আহুতি-গ্রহণেপ্প, দেবগণ কাজেই 
পুরোহিতের উপর শদয়; দেব বলের উপর 
মানব"্বল কি করিতে পারে? মানব-বলের 

কেন্দ্রীভূত বাজাও পুরোহিতবগের অন্ধুগ্রহ- 

প্রার্থী। তাহাদের কৃপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য ; 
তাহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর; কখন 

ঙ৬ 
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বিভীষিকা-সংকুল আদেশ, কখন সদয় মন্ত্রণা, 
কখন কৌশলময় নীতিজাল বিস্তার রাজশক্তিকে 
অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নির্দেশবর্তী 
করিয়াছে। সকলের উপর ভক্প-_-পিতৃ- 

পুরুষদিগের নাম, শিজের যশোলিপি 

পুরোহিতের লেখনীর অধীন। মহাঁতেজস্বী, 

জীবদ্বশায় অতি কীতিমান্, প্রজাকুলের পিতৃ- 
মাতৃস্বানীয় হউক ন] কেন, মহাসমুদ্রে শিশির- 
বিন্দুপাতের গ্ভায় কাল-সমুদ্রে তাহার যশ: 

চিরদিন অস্তমিত ; কেবল মহা সত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্ব- 

মেধযাজী, বর্ষার বারিদের স্টায় পুরোহিতগণের 
উপর অজঅ-্ধন-বর্ষণকারী রাজগণের নামই 

পুরোহিত-প্রপাদে জাজশ্যযান। দেবগণের 

প্রিয়, প্রিয়দর্শী বর্মাশোক ব্রাহ্মণ্য-জগতে নাম- 

মাত্র শেন; পারীক্ষিত জনমেজম্ন আবাল-বৃদ্ধ- 

বনিতার চিরপরিচিত | 

[ বর্তমান ভারত ] 

উদ্ধতি-তিনটির রচনাভঙ্গির মধ্যে কিছুট! 
পার্থক্য আছে। 'পত্রাবলী'র উদ্ধৃতিটির মধ্যে 

সহজ ও শ্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে--এর মধ্যে 

প্রসাদগুণ ফুটে উঠেছে । কিন্তু পরবর্তী দুটি 

উদ্ধতির মধ্যে ওজোগুণই প্রাধান্ত লাভ 

করেছে। “বর্তমান ভারত” থেকে উদ্ধৃতি 
গাঢবদ্ধ। সংস্কৃত গছযের ঘননিবদ্ধ রূপটি এখানে 

সুপরিস্ফুট। 

চলিত ভান1! ব1 সাধু ভাষা! সব ক্ষেত্রেই 
বিবেকানন্দের গগ্ভরচনার মধ্যে বিশিষ্টতার 

পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজীতে যাকে স্টাই'; 

বলে, রচনার সেই বিশেপ গুণটি তার রচনা: 

মধ্যে ফুটে উঠেছে। তার চরিখ্ের মধ্যে ষে 

প্রবল ব্যক্তিত্ব যে বলিষ্ঠ স্বকীয়ত1 ছিল তার 

প্রকৃতির মধ্যে যে সুগম্ভীর ওদার্ম ছিল, তা তার 

রচনাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তার 

রচনার মধ্যে যে গতিশীলত। আছে, তার মধ্যে 
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তার অন্তরের গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া] যায়। 

বিবেকানন্দের রচনার স্টাইলের মধ্য থেকে 

মাহষ বিবেকানন্দের পরিচয় সহজেই পাওয়া 
যেতে পারে। 

বিবেকানন্দ সাহিত্যব্রতী ব৷ সাহিত্যজীবী 
ছিলেন ন1। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করা তার অভীষ্ট ছিল নাঁ। তিনি 

প্রধানতঃ ছুটি কারণে বাংল! গ্য-রচনায় প্রবৃত্ত 

হন--“উদ্বোধন” পত্রিকার জন্ঠ বিষয়বস্তু যোগান 

দেওয়া আর রামকৃষ্জের আদর্শে সকলকে 
উদ্বুদ্ধ করা। 

সাহিত্য-স্ঘ্ির অভিপ্রায় না থাকলেও 

বিবেকানন্দের রচনাবলীর মধ্যে তার যে শক্তির 

পরিচয় পাওয়। যায়, তা প্রধানত: সাহিত্যক্ষেত্রে 

নিয়োজিত হ'লে তাকে সাহিত্যকার-রূপেও 

নিরতিশয় ভাস্বর ক'রে তুলত--সন্দেহ নেই। 
তার “সাফ ইম্পাতের মতো” ভাষা আর 

স্টাইলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
ভাষার উপর গার সহজাত অধিকার ছিল। 

অবশ্য মৌলিক চিন্তার প্রতিফলনই তার রচনার 
সবচেয়ে বড় গুণ। তার বলিষ্ঠ অন্তর্ভেদী 

দৃষ্টি যে-কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের কাম্য বস্তু। 
তিনি অবলীলাক্রমে যে-কোন দুরূহ বিষয় 

নিয়ে বিচার ক'রে তার নিজস্ব মত সুস্পষ্টভাবে 

প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ প্রতিভা 

থাকায় তাকে পূর্ব-্থরীদের মতবিশেষের 

চবিতচর্বণ করতে হয়নি ; তার রচনাবলী তার 

বিশিষ্ট স্টাইলের দ্যুতিতে উজ্জ্বল, তেমনই 
মনশ্িতায় সবুদ্ধ। তার রচনাবলী বাংলা 

সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ সন্দেহ নেই। 
বাংল! সাহিত্যে বিবেকানশ্ের স্বান নির্দেশ 

করতে হ'লে তার রচনার প্রভাব অপর কয়জন 

লেখকের উপর পড়েছে, সে বিচার করবার 

প্রয়োজন নেই ।. এই বীর সন্ন্যাসীর রচনাবলী 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৮ম সংখ্য 

লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেনি, মাহষের সমগ্র 

চিত্তবৃত্তির বিকাশের মহৎ দায়িত্-পালনেই 

বিবেকানন্দের রচনাবলীর সবচেয়ে বেশি মূল্য । 

বিবেকানন্দের বাংল! গ্রন্থ চারটি--(১) 

ভাববার কথা, (২) পরিব্রাজক, (৩) প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য, (৪) বর্তমান ভারত। এ ছাড়া 
পত্রাবলী'তে সংকলিত তার অজম্র পত্রও 

বিশেষ মৃল্যবান। “বীরবাণী' নামে একটি 
গ্রন্থে তার কয়েকটি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী 

কবিতা সংকলিত হয়েছে। 

(১) ভাববার কথা 

ভাববার কথা” বিভিন্ন কালে লেখ! 

কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। এতে সাতটি 

প্রবন্ধ আছে-“হিন্দধর্ম ও প্রীরামকৃষ্জ', “রামকৃ্ণ 

ও তাহার উক্তি” “বর্তমান সমস্য”, “বাঙ্গাল 
ভাবা”, "জ্ঞানার্জন", “ভাববার কথা” পারি 

প্রদর্শশী'। এ ছাড়! “ঈশা-অন্থসরণ” নামে 
একটি অসমাপ্ত অঙ্বাদ আর “শিবের ভূত' 

নামে একটি অসমাপ্ত গল্প আছে। 

“হিন্দু-ধর্ম ও শ্রীরামক্$ নামে প্রবন্ধটি 

সালে রামকৃষ্চ পরমহংসদেবের 

জন্মোত্সবের সময় “হিন্দুধর্ম কি? -নামে 

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল । বিবেকানন্দ 

এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে বেদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিয়েছেন । বেদের কর্মকাণ্ড আর 

জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ বেদাভ্তকেই তিনি হিন্মধর্মের 

ভিত্তি বলেছেন। তার মতে “সংশাস্ত্র-বিগহ্ত 
ও সদাচার-বিরোধী একমাত্র লোকাচারের 

বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক 

প্রধান কারণ ।'কালবশে নষ্ট এই সনাতণ 

ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিব 

রূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোক" 

সমক্ষে সনাতন ধর্ষের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূ” 

১৩০৪ 
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আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য 
শ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ।, 
তিনি পরমহংসদেবকে অবতারক্ধপে কল্পন। 

করেছেন, অবশ্য এজন্য যুক্িজাল বিস্তার 

করেননি, ধর্মের গ্লানি দূর করার জন্য ভগবান্ 

আবিভূর্ত হন, এই কথা বলেছেন মাত্র। 
তিনি ভারতের নবীন অভ্যুদয় কল্পনা ক'রে 

বলেছেন £ 

“এই নবোথানে নববলে বলীয়ান মানব- 

সন্তান বিখপ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্া সমষ্টীকৃত 

করিয়া ধারণ। ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে 
এবং লুপ্ত বিদ্ভারও পুনরাবিফার করিতে সমর্থ 

হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শন-স্বর্ূপ প্রীভগবান্ 
পরমকারুণিকঃ সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, 
সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিগ্ভাসহায় যুগাৰতারক্নপ 

প্রকাশ করিলেন ।' 

ামককৃ্জ ও তাহার উক্তি" অধ্যাপক ম্যাক্স- 

মূলার-লিখিত 40891081191100, ; [719 1119 900 

(১৮৯৮) গ্রন্থের আলোচন।। 

প্রবন্ধটির প্রথম দিকে বিবেকানন্দ ম্যাক্সমূলারের 
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও 

এ সম্পর্কে গবেষণার প্রশংসা করেছেন। 

সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ভারতের ধর্মমত- 

প্রসঙ্গে ম্যাক্সমূলারের অভিমতের উল্লেখ ক'রে 

রামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ-সম্পর্কে তার দৃষ্টির 

পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি অধ্যাপকের 

কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধার ক'রে রামকর্জের 

বিরুদ্ধে এদেশে উত্থাপিত কয়েকটি অভিযোগের 

উত্তর দিয়েছেন । 
“বর্তমান সমন্তা উদ্বোধনের প্রস্তাবনা 

রূপেই লিখিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে 
বিবেকানন্দ প্রথমে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস- 

সম্পর্কে মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রে 
ভারতের গৌরবময় অতীতের কথ| বলেছেন। 

89511009 
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এরপর তিনি গ্রীক সভ্যতার প্রশংসা ক'রে 

ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার 

মিলনের ফলে ইওরোপীয় সভ্যতার সমৃদ্ধির 

উল্লেখ করেছেন। বিবেকানন্দ অহ্ৃভৰ 

করেছেন, “আধুনিক সময়ে পুনর্বার এ ছুই 
মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত। এবার 

কেন্ত্র ভারতবর্ষ ।” ভারতীয় ও ইওবোগীয় 

বা গ্রীক সভ্যতার প্রকৃতি-সম্পর্কে তার 
অভিমত উদ্ধারযোগ্য | 

"ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ 

শক্িপ্রধান; একের গভীর চিত্ত, অপরের 

অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র “ত্যাগ” 

অপরের “ভোগ”, একের সর্বচেষ্টা অস্তর্ুধী, 
অপরের বহিমুখী) একের প্রায় সর্ববিদ্ধা 

অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত ) একজন মুক্তিপ্রিয়। 

অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক- 

কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে 
্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন 

নিত্যস্খের আশায় ইহলোকের অনিত্য 
স্বুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যস্থখে 

সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসভ্ভব 
এঁহিক স্ুখলাভে সমুগ্ভত ।” 

এই দুই সভ্যতার মিলনে মহৎ অভ্যুদয় 
সম্ভবপর | কিন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার তবঙ্গে 

আমাদের এতিহৃত্রষ্ হওয়ার আশঙ্কা আছে। 

বিবেকানন্দ ই আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেছেন। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘধের ফলে আমাদের 

জীবনে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, সেগুলির 
সমাধানের জন্য “উদ্বোধন” প্রয়াপী হবে, এই 
তার বক্তব্য । 

জ্ঞানার্জন” প্রবন্ধে বিবেকানন্দ শিক্ষার 

ক্ষেত্রে গুরুর প্রয়োজন-সম্পর্কে আলোচনা 

করেছেন। জ্ঞানার্জন-সম্পর্কে তিনি তিনটি 

মতের পরিচয় দিয়েছেন--অলৌকিক শক্তিসম্পর্ন 
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গুরুর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা যায়; 

বৈদাস্তিকের মতে “জ্ঞান মানুষের স্বভাবসিদ্ধ 

ধন- আত্মার প্রকৃতি” কেবল জ্ঞানের 

বিকাশের জন্ত সদাচার প্রয়োজন ; আধুনিক 
যুগে শিক্ষার মূলে দেশকালের প্রভাবই স্বীকৃত। 
বিবেকানন্দ এই তিনটি মতের আলোচন| ক'রে 

এগুলির যে-কোন একটি যে সম্পূর্ণ নয়, সে 

' ইঙ্গিত দ্রিয়েছেন। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুর 

স্থান ও প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন দিক 

থেকে আলোচন! করেছেন। পরিশেষে তিনি 

বলেছেন £ 

'মহাপুরুষত্ব, খষিত্ব, অবতারত্ব বা! লৌকিক 
বিছ্ায় মহাবীরত্ব সর্বজীবের মধ্যে আছে, 

উপযুক্ত গবেষণা ও কালাদি সহায়ে তাহা 
প্রকাশিত হয়। যে সমাজে এ প্রকার 

বীরগণের একপ্রকার প্রাছুর্ভাব হুইয়| গিয়াছে, 
সেথায় পুনর্বার মনীষিগণের অত্যু্থান অধিক 
সম্ভব। গুরুসহায় সমাজ অধিকতর বেগে 

অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই? কিন্ত 
গুরুহীন সমাজে কালে গুরুর উদয় ও জ্ঞানের 

বেগপ্রাপ্তি তেমনই শিশ্চিত।! 
পারি প্রদর্শণী' ১৯০০ খুঃ পাৰিতে অনুষ্ঠিত 

প্রদর্শনীর বিশদ বিবরণ বা বর্ণনা নয়। 

বিবেকানম্ প্রথম ছু-তিনটি অনুচ্ছেদে প্রদর্শনীর 

অন্তভূক্তি ধর্মেতিহাস-সভার উদ্দেশ্য বলেছেন। 
এর পর তিশি তার নিজের দেওয়! ছুটি বক্তৃতার 
সারাংশ দ্রিয়েছেন। প্রথম বক্তৃতায় তিনি 

শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ-উভয়ই লিঙ্গ-যোনি 
পুজার অঙ্গ' জনৈক জার্মান পণ্ডিতের এই মত 
খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন যে, অথর্ববেদ 

ংহিতার যুপস্তস্তের প্রসিদ্ধ স্তোত্র থেকে শিব- 

লিঙ্স-পৃজার উৎপত্তি হয়েছে, তিনি এ প্রসঙ্গে 

বৌদ্ধ ভপ-পুজার উল্লেখ ক'রে বলেন £ 
“বৌদ্ধ ভুপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। যুপ- 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

মধ্যস্ব শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ 
ভিক্ষদিগের ভপ্মাদি রক্ষিত হইত। তৎসঙ্গে 

্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম 
শিল। উক্ত অস্থিভন্মাদি-রক্ষণ-শিলার প্রাকৃতিক 

প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পৃজিত হইয়া 
বৌদ্ধমতের অন্ঠান্ত অঙ্গের ন্যায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে ।? 

অপর বক্তৃতার বিষয়-বস্ত-_ভারতীয় ধর্ম- 

মতের বিস্তার। বিবেকানন্দ বলেন যে, বেদ 

থেকে ভারতের সমস্ত ধর্মমতের উৎপত্তি। এর 

পর তিনি ভারত-সংস্কৃতির উপর গ্রীক প্রভাব 

সম্পর্কে প্রচলিত মতটি বিচার ক'রে এ মতের 

অমারত প্রতিপন্ন করেন। পরিশেবে বুদ্ধের 
আবির্ভাবের পূর্ববর্তী গীতা ও তার আধার 

মহাভারতের উতকর্ষের কথ! বলেন। পাশ্চাত্য 

সমাজে মহাভারতের উপযুক্ত আলোচন। 

হয়নি । : 

বিবেকানশ 'শিবের ভূত" নামে একটি 
গল্পের পত্তন করেছিলেন । গল্পটির মোট তিনটি 

অন্থচ্ছেদ লেখা হয়েছিল। শেষ অনুচ্ছেদে 

পারি প্রদর্শনীর উল্লেখ আছে। গল্পটি 
সমাপ্ত হলে কথাসাহিত্যে বিবেকানন্দের 

প্রতিভার একটি মিদর্শন পাওয়! যেত। 

“বাঙাল। ভাষা? প্রবন্ধটি উদ্বোধন” সম্পাদক- 

কে লেখ! পত্রের একাংশ। বিবেকানন্দ 

সংস্কতের অন্থসারী বা সাধুভাষার পরিবর্তে 
চলিত ভাবায় লেখার পক্ষপাতী । তিনি চলিত 

ভাষাকেই স্বাভাবিক, শক্তিশালী, ভাবময় 
আর প্রাণময় ব'লে নির্দেশে করেছেন-- 

কলকাতার ভাবাই তার আদর্শ, কারণ 

কলকাতার ভাষাই সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ 

করছে। সাফ ইস্পাতের. মতো! স্বচ্ছন্দ অথচ 

শক্তিগর্ভ ভাষাই তার লক্ষ্য । 
“ভাববার কথা" স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতত্ত 
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কয়েকটি অহুচ্ছেদের সমষ্টি। এগুলি নুতন 
ধরনের রচন1| এগুলির মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ 

তীব্রভাবে ধর্মের নামে অনাচার বা! 

তামসিকতাকে কশাধাত করেছেন । এই ছোট 

ছোট রচনাগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের গভীর 
ধর্মদৃ্টি ও সমাজদৃ্রির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। 
এগুলির রচনাভঙ্গিও প্রাণবন্ত । দৃষ্ন্ত-স্বব্ূপ 

একটি অহুচ্ছেদ উদ্ধার করা হ'ল £ 

“সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পরশী মন্দির_-সে 

মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বাকত। আর 

সেথা নাই বাকি? বেদাম্তীর নিগুণ বক্ষ 

হ'তে ব্র্গা, বিষ, শিব, শক্তি, সয্যিমাযাঃ ইছুর- 

চড়া গণেশ, আর কুচোদেবত। যগী, মাকাল 
প্রভৃতি-নাই কি? আর বেদ-বেদাস্ত দর্শন 

পুরাণ তন্ত্রে তো ঢের মাল আছে,|যার এক 
একটা কথায় ভব-বন্ধণ টুটে যায়। আর 
লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক 

সেদিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতৃহল হ'ল 
আমিও ছুটলুম | কিন্ত গিয়ে দেখি, এ কি 

কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের 

পাশে একটা পঞ্চাশমুণ্ড, একশত হাত, ছু-শ 
পেট, পাচ-শ ঠ্যাউওয়ালা মুর্তি খাড়া! ; সেইটার 
পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। 
একজনকে কারণ জিজ্ঞাস! করায় উত্তর পেলুম 

যে, ওই ভিতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের 
দুর থেকে একটা গড় বা ছুটি ফুল ছুঁড়ে 
ফেললেই যথে্ পূজা হয়। আসল পূজা কিন্ত 
এ'র কর! চাই--যিনি দ্বারদেশে; আবু এ যে 
বেদ-বেদাস্ত, দর্শন, পুরাণ-_শান্তরনকল দেখছ, 
ও মধ্যে মধ্যে গুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে 
হবে এর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা 
করলুম--তবে এ দেবদেবের নাম কি? উত্তর 

এল-_এব নাম “লোকাচার। আমার 
লক্ষৌ-এর ঠাকুর-সাহেবের কথা মনে পড়ে 

বাংল। সাহিত্যে ম্বামী বিবেকানন্দ 8৪৫ 

গেল £ ভল্ বাবা লোকাচার, অস্যারে” 

ইত্যাদি 1 

'ঈশা-অন্সরণ' টমাস অ। কেম্পিস-রচিত' 
10165802001 0708৮-এর ছটি পরিচ্ছেদের 

অন্থবাদ-_বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ গ্রন্থটির অহৃবাদ 

করবার সময় পাননি । এই প্রবন্ধের “স্থচনা*য় 

তিনি বলেছেন £ 

'বীষ্টের অন্থসরণ' নামক এই পুস্তক সমগ্র 
খ্র জগতের অতি আদরের ধন। এই 

মহাপুস্তক কোন “রোম্যান কাথলিক' সন্ন্যাসী 

লিখিত-লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার 
প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশাপ্রেমে সর্বত্যাগী 

মহাতআ্মার হদয়ের শো ণিত-বিন্দুতে মুদ্রিত। 

বিবেকানন্দ গ্রন্থটির কেবল অন্থবাদই করেন- 

নি, অহ্বাদদের সঙ্গে পাদটীকা সংযোগ 

করেছেন। পাদটীকায় বাইবেলের উক্তি বা 
ঘটনার উল্লেখ বা ব্যাখ্যা আছে। পাদটীকায় 

গীতা, বিবেকচুড়ামণি, মণিরত্বমালাঃ মহাভারত, 
উপনিষদ, মন্থুসংহিতা৷ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে 

অন্বরূপ গ্লোক-উদ্ধার বিশেষ মূল্যবান ও তাৎপর্য 

পূর্ণ সদেহ নেই। সম্ভবতঃ ধর্মাহুরাগীর চিত্তার 
সার্বভৌমত্ব দেখানে! বিবেকানন্দের অভিপ্রেত 

ছিল। 
(২) পরিব্রাজক 

পরিব্বাজক' বিবেকানন্দের অখণ্ড বিষয় 

নিয়ে লেখ! প্রথম গ্রন্থ অবশ্য প্রথমে এটি 

টুকরে টুকরো! ক'রে উদ্বোধন" পত্রিকার জন্তে 

লেখ। হয়েছিল। এটি ভরমণ-কাহিনী। ১৮৯৯ 

খুঃ ২০শে জুন তাগিখে বিবেকানন্দ কলকাতা 

থেকে গোলকোণ্ডা জাহাজে দ্বিতীয়বার 

পাশ্চাত্য যাত্রা করেন। এই সময় *উদ্বোধন' 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক 

ত্রিগ্ুণাতীতানন্দের অন্ৃরোধে তিনি 'উদ্বোধন? 

পত্রিকার জন্য তার ভ্রমণকাহিনী পর বা! 
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ডায়েরির আকারে লেখেন। এ রচন! প্রথমে 

“বিলাতযাত্রীর পত্র নামে উদ্বোধন-পত্রিকায় 

প্রকাশিত হয়; শেষের দিকের কিছু অংশের 

নাম ছিল “পরিব্রাজক'। পরে সারদানন্দ এই 
রচনাগুলি একত্র ক'রে পরিব্রাজক নামে 

প্রকাশ করেন। 

পবিব্রাজক' গ্রন্থের প্রথম থেকেই যে 
বিষয়ট আমাদের আকর্ষণ করে, সেটি এর 
অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গি। এই ধরনের রচনাভঙ্গি 

সে সময়ে প্রায় অভাবিত ছিল। ববীন্ত্রনাথের 

ইংলগুযাত্রা বা ইংলণ্ডে অবস্থিতির বর্ণনা 

ছাড়া অন্থত্র এই ধরনের বুচনা সম্ভবতঃ 

প্রকাশিত হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের এ রচন! 

সরস হলেও তার মধ্যে এতট1 গভীর অস্তরঙ্গতা 

ছিল না--বিষয়বন্তর গভীরতা তো নয়ই। 
অন্তর রচনাভঙ্নির দৃষ্টান্ত-হিসাবে আরভ্তের 
কয়েকটি ছত্র উদ্ধার কর] যেতে পারে £ 

“স্বামীজী! ৩ নমো নারায়ণায়-_-মো” 
কারট। হবীকেশী ঢঙে্র উদাত্ত করে নিও 

ভায়া। আজ সাত দিন হ'ল আমাদের 

জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না 

হচ্চে, খবরটা লিখব মনে করি, খাতাপত্র 

কাগজ-কলমও যথেই দিয়েছ, কিন্ত--এ 

বাঙালী “কিন্ত” বড়ই গোল বাধায়। একের 

নম্বর-কুঁড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমর] 
বলে, রোজ লিখবে! মনে করি, তারপর নানা 

কাজে সেটা অনন্তকাল” নামক সময়েতেই 
থাকে; এক পাও এগুতে পারে না। 

দুয়ের নম্বর_তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে 

না। সেগুলো সব তোমরা শিজগুণে পূর্ণ 
ক'রে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর 

তো, মনে কারো! যে মহাবীরের যমতে। বার 

তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না_রাম 

ত্বদয়ে বলে। কিন্ত বাস্তবিক কথাটা হচ্চে 

উদ্বোধন [৬তম বর্--৮ম সংখ্য। 

এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং কুঁড়েমি। কি 
উৎপাত! 'কহৃুর্যপ্রভবে। বংশ: খুঁড়ি হ'ল 

না “ক কুর্যপ্রভববংশচুড়ামণিরামৈকশরণো 
বানরেন্দ্রঃয আর কোথ। আমি দীন--অতিদীন | 

তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্রপার এক লাফে 

হয়েছিলেন, আর আমর কাঠের বাড়ীর মধ্যে 

বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল করে, খোঁটাখুঁটি ধরে 
চলৎ্শক্তি বজায় রেখে, মমুদ্র পার হচ্চি। 

একটা বাহাছবরি আছে-_তিনি লঙ্কায় পৌছে 

রাক্ষরাক্ষপীর টাদমুখ দেখেছিলেন, আর 
আমরা রাক্ষস-রাক্ষুপীব দলের সঙ্গে যাচ্চি! 

খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর 

শত কাটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার 
তে! আকেল গুডুম! ভায়! থেকে থেকে 

সিটকে ওঠেন, পাছে পার্বতী রাঙাচুলে! 
বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে খ্যাচ ক'রে ছুরিখানি তারই 
গায়ে ব বসায়--ভায়া একটু নধরও আছে কি 

না!” 

পরিব্রাজক" গ্রন্থটিকে মোটামুটিভাবে 
দ্ুভাগে ভাগ করা যেতে পারে- প্রথম ভাগে 

সমুদ্রযাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে ইওরোপ-ভ্রমণ | 

অবশ্য বিবেকানন্দ কেবল ভ্রমণের কাহিনীই 

রচন1! করেননি, ভ্রমণকালে তার অন্তরে যে-সব 

চিন্তা উঠেছে, তাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। 

এ-প্রসঙ্গে সারদানন্দের উক্তি প্রণিধানযোগ্য । 

্রন্থ-প্রকাশকালে তিনি বলেছেন £ 

তাহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিসে 

ভারতের বর্তমান অমানিশার অবসান 

হইয়া! পূর্বগৌরৰ পুনরায় উজ্জলতর বর্ণে 
উদ্ভাসিত হইবে-এই চিস্তা ও চেষ্টাই 
তাহার প্রতি পদক্ষেপের মূলে। আবার 

ভারতের দুর্শশা কোথা হইতে আসিল, 

কোন্ শক্তিবলে উহা অপগত হইবে, 

কোথায়ই বা সে সুপ্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে 
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এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই 
বা কি,-এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা 

করিয়াই যে তাহাকে ক্ষান্ত দেখিবে, তাহা 
নহে; কিন্ত বদ্ধপরিকর যতি স্বদেশে বিদেশে 

কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়। মীমাংসিত বিষয়- 
সকলের সত্যতাও যথাসম্ভব প্রমাণিত 

করিয়াছেন, তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে । 

প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণবৃত্বান্তের চেয়ে প্রাসঙ্গিক 

বর্ণনা, আলোচনা বা মন্তব্যই মূল্যবান্। 
অবকাশ পেলেই বিবেকানন্দ কোন বিষয় তার 

সহজাত তীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন 
এবং ভারতের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের কথাও 

অনেক সময় চিন্তা করেছেন । 

ভূমিকা'র পরই তিনি গঙ্গার শোভা আর 
বাংলার রূপ,বর্ণনা করেছেন। গঙ্গার মাহাত্ব্য 

বর্ণনা প্রসঙ্গে তার একটি মন্তব্য স্মরণীয় £ 

'গীতা গঙ্গা -হিছুর হি'ছুয়ানি। গেল 

বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম-কি 
জানি! বাগে পেলেই এক-আধ বিন্দু পান 

করতাম। পান করলেই কিন্ত সে পাশ্চাত্য 
জনশোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে 

সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুত 

পদসঞ্জারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! 

গঙ্গার শোভা ও বাংলার রূপ সম্পর্কে 

একটি বর্ণনা প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধার করা 

ইয়েছে। এ বর্ণনার পর তিনি গঙ্গার তীরে 

কলকারখান! হয়ে সৌন্দর্যহানি খটাবে এই 

ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বঙ্গোপমাগরের 

সৌন্দর্য বর্ণনা! ক'রে তিনি গঙ্গার বর্তমান 

পথের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। মধ্যে 
সমুদ্রপীড়ার প্রসঙ্গে কৌতুক-গল্পের অবতারণাও 
করেছেন। 

জাহাজের বর্ণন1 কিছুটা বিস্তৃত--এর মধ্যে 

বিবেকানন্দ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা! করেছেন। 

ংল। সাহিত্যে শ্বামী বিবেকানন্দ ৪8৪৭ 

প্রথমে তিনি আদিম কালের যন্ত্র থেকে 

আধুনিক যুগের যাস্ত্িকতার বিকাশের 

ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সেই সঙ্গে 
যান্ত্রিকতার কুফলও উল্লেখ করেছেন। “জড়ের 
মতে! একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ 

হয়ে যায়'_এই তার সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গক্রমে 
তিনি কঞ্চাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গের অবজ্ঞার 

আলোচনাও করেছেন। আর্ধামির বড়াই 
উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশের 
এক শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজে প্রবল হয়ে 

উঠেছিল। এই মনোবৃত্বির প্রতি কটাক্ষ ক'রে 
বিবেকানন্দ বলেছেন £ 

এখন সকল জাতির মুখে শুনছি তার! 

নাকি পাকা আর্য! তবে পরম্পরের মধ্যে 

মতভেদ আছে,-:কেউ চার পো আর্ম, কেউ 

এক ছটাক কম, কেউ আধ কীচ্চা! তবে 

সকলেই আমাদের পোড়। জাতের চেয়ে বড়, 

এতে একবাক্য! আর শুনি, ওরা আর 

ইংরেজেরা নাকি একজাত, মাসতুতো ভাই ) 
শুরা] কাল! আদমী নন। এদেশে দয় ক'রে 

এসেছেন, ইংরেজের মতো। আর বাল্য" 

বিবাহ, বহুবিবাহ, মুতিপৃজা, সতীদাহ, 
জেনান1] পরদ| ইত্যাদি ইত্যার্দি--ও-সব ওদের 
ধর্মে আদৌ নেই। ও-সব কায়েত-ফায়েতের 
বাপ-্দাদ্া। করেছে। আর ওদের ধর্মট] 

ইংরেজদের ধর্মের মতে । ওদের বাপ-দাদ। 
ঠিকই ইংরেঞ্জের মতো ছিল; কেবল রোদ্দ,রে 
বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো! হয়ে গেল। 

জাহাজের দেশী মাললাদের প্রশংসা ক'রে 

বিবেকানন্দ ভারতের শ্রমজীবীদের প্রশস্তি 

গেয়েছেন। ভারতের শ্রমজীবীদেরই তিনি 

দেশের কাঠামো, দেশের ভবিষ্যৎ বলেছেন। 

উচ্চ বর্ণের লোকেদের “দশ হাঞার বছরের 

মমি' “এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, 



৪8৪৮ 

আগল মরুমরীচিকা”, 'ভূত-ভারতশরীরের রক্ত- 

মাংসহীন কঙ্কান্কুল' ব'লে তিরস্কার ক'রে 
তিনি শ্রমজীবীদের মধ্য থেকে নুতন ভারতের 
অভ্যুদয়-সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন, তা তার 

বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক বিশেষ ম্মরণীয় 
উদ্কি সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন ঃ 

তোমরা! শুন্টে বিলীন হও আর নুতন 

ভারত বেরুক। বেরুক লাউল ধ'রে, চাষার 

কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মাল1 মুচি মেথবের 

ঝুপড়ির মধ্য হ'তে | বেরুক মুদ্দির দোকান 

থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক 

ঝোড়-জঙ্গনল পাহাড়-পর্বত থেকে । এর! সহ 

সহত্র ব্সর অত্যাচার লয়েছে, নীরবে 

সয়েছে-তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষুতা। 

সনাতন ছুঃখ ভোগ করেছে-তাতে পেয়েছে 
অটল জীবনীশক্তি। এর! এক মুঠো ছাতু 
খেয়ে ছুনিয়া উলটে দিতে পারবে ; আধখান! 

রুটি খেলে ত্রিলোক্যে এদের তেজ ধরবে না) 
এর রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে 

অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত 
শান্তি, এত গ্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি 

চুপ ক'রে খাটা এবং কার্মকালে সিংহের 
বিক্রম! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে 

তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। 

তোমার এ বত্ুপেটিকা, তোমার মানিকের 
আংট -ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র 

পারে! ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় 

বিলীন হয়ে, অধৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান 

থাড়া রেখো ; তোমার যাই বিলীন হওয়া, 

, অমশি শুনবে কোটি-জীমৃতন্তন্দী ভ্রেলোক্য- 

কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধবনি__ 

'ওয়াহ গুরু কি ফতে।” 

বিবেকানশের জাহাজ মাদ্রাজ আর 

সিংহলের কলম্বো! বন্দরে লেগেছিল। বর্ণনা 

উদ্বোধন [ ৬£&তম বর্--৮ম সংখ্যা 

প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা! আর 

সিংহলের সভ্যতা-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচন। 

করেছেন। দক্ষিণ ভারতের নিরতিশয় আচার- 

নিষ্ঠা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি 
সিংহলের বৌদ্ধদের তথাকথিত অহিংস নিয়ে 
কৌতুক করেছেন। 

এডেন আর ল্বেহিত-সাগরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে 

বিবেকানন্দ আরবের সভ্যতা-সম্পর্কে সংক্ষেপে 

আলোচন। করেছেন | এই অংশে তিনি মধ্য- 

যুগের খ্রীষ্টান ধর্মের গোৌড়ামির নিন 

করেছেন। স্বয়েজখালে হাঙ্গর-শিকারের 

বর্ণনা আকর্ষণীয়। তিনি স্থ্য়েজখালের 

,এতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণনা] করেছেন। এই 

প্রসঙ্গে তিনি “ভারতের চিরপদদলিত শ্রম- 

জীবী'র “অপার সহিষুতা, অনন্ত প্রীতি ও 

নির্ভীক কার্ষকারিতার কথা ন্মরণ ক'রে 
তাদের প্রণাম জানিয়েছেন। 

ভূমধ্যসাগরে এসে বিবেকানন্দ প্রাচীন 
সভ্যতার ইতিহাসের কথ স্মরণ করেছেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি সভ্যতার ইতিহাস আর 

এতিহাসিক জত্য-নির্ধারণের উপায় সম্পকে 

যে আলোচন1 করেছেন, তা বিশেষ মূল্যবান্। 

তিনি নৃতত্ববিদের দৃষ্টিতে মানের জাতিভেদের 

কথাও বলেছেন। তিনি প্রাচীন মিসর আর 

যাছুদী (ইহুদী )-দের ইতিহাস সংক্ষেপে হলেও 
যে-ভাবে আলোচন1 করেছেন, তা উল্লেখ- 

যোগ্য। 

এতক্ষণ সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা; ইওরোপের 

বর্ণন। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায় বল! যেতে পারে। 

বিবেকানন্দ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বর্ণন। কবেছেন, 

বিভিন্ন সভ্যত। ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন; 

এঁতিহাসিক বা রাজনৈতিক বৃত্বান্ত-সম্পর্কেও 

সংক্ষেপে আলোচন1 করেছেন । 

(ক্রমশঃ) 



সমালোচনা 

স্বামী বিবেকানন্দ-স্মারক গ্রন্থ 
প্রকাশক £ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ, ১৯ৰি 

রাজ| রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা 
২৮০ +৬০) মুল্য ৫২। | 

আলোচ্য স্মারক গ্রন্থে প্রথম পর্বে ৩২টি 

এবং দ্বিতীয় পর্বে ১২টি রচন! দ্বারা স্বামীজীর 

সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দ্বিবার প্রচেষ্টা 

সার্থক হইয়াছে । সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষাচিস্তার 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে মাহ্ৃষ বিবেকানন্দ, 

সংস্কারক বিবেকানন্ব; সাধক ও প্রচারক 

বিবেকানন্দ, সর্বোপরি আত্মজ্ঞান-্দীপ্ত বিশ্ব 

প্রেমিক বিবেকানন্দের অনুধ্যান কর! হুইয়াছে। 

প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ও কবিতা স্ুনির্বাচিত। 

স্বামীজীর অনেকগুলি চিত্র গ্রন্থটির শোভ। 

বর্ধ করিয়াছে । এই ম্মারক গ্রন্থখানি 

গ্রন্থাগারের অলঙ্কাররূপে সমাদৃত হইবার 
যোগ্য । 

[১11110- 

৯১1১ 

হইতে 

00711])877159 3660198 11) 

৪001)5-_শ্রীঅনাদিকুমার লাহিড়ী, 

আরপুলি লেন, কলিকাতা ১২ 

প্রকাশিত। পৃষ্ঠ! ৯৫; মূল্য ৫২ । 

আলোচ্য পুস্তক লেখকের মূলগ্রন্থের প্রথম 

11 এই খণ্ডে প্রাচ্যের চার্বাক দর্শন, জৈন 

ও বৌদ্ধ দর্শন, স্যায়বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্য- 
দর্শন, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অুফীবাদ 
প্রভৃতি চিন্তাধারার সহিত প্রতীচ্যের হিউম। 

লাইবনিৎস্, বার্গস, কান্ট; ম্পিনোজা, রয়েস্ 
প্রমুখ দার্শনিকগণের চিন্তাধারার তুলনামূলক 

আলোচনা সংক্ষেপে করা হয়েছে । এই পুস্তক 
তুলনামূলক আলোচনায় উৎসাহী পাঠকবর্গের 
বিশেষ সহায় হবে ব'লে মনে হয়। যদিও 

৭ 

সাধারণ দর্শনের ছাত্রদেরও প্রতি লক্ষ্য রেখে এই 
পুস্তক রচিত হয়েছে, তথাপি প্রাথমিক স্তরের 

ছাত্রদের সহজপাঠ্য হবে ব'লে মনে হয় ন|। 

আজকের বিশ্বে যখন সকল বৈষয়িক সমস্ত] 

সমাধানের উপায় “একবিশ্ব-একরাষ্র'-গঠনে, 

তখন নানাদেশের ও নানাকালের বিভিন্ন চিন্তা- 

ধারার আপাতঃ বৈচিত্র্যের অন্তণিহিত মৌল 
এক্যের অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। 

তবে সংক্ষেপে আলোচন1 করার প্রয়াস কোন 

কোন ক্ষেত্রে কঠিনতর হয়ে বড় বেশী সংক্ষেপণের 

বাধনে আলোচ্য বিষয়কে সীমিত করেছে। 

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আলোচনার উৎসের 

সন্ধান দিলে পাঠকগণের বিশেষ উপকার 

হ'ত ব'লে মনে হয়। পরিকল্পনার প্রসার 

আছে নিঃসন্দেহ, কিন্ত তার রূপায়ণে যথা- 

যোগ্য প্রচেষ্টার অভাব আছে বলে অনেকে 

অন্যোগ করতে পারেন । সাধারণ পাঠকবর্গ 

এবং ছাত্র-সাধারণকে স্মরণ রেখে লেখক তার 

রচনাবিস্তাসে ব্রতী হয়েছেন বলেই বোধ হয়, 
তিনি বিশেষ গভীর ভাবে সব সমস্থার 

আলোচনায় প্রয়াপী হননি । “মুফীবাদ ও 

মিষ্টিসিজ.ম্” এবং “হিন্দু দর্শন ও এশ্নামিক দর্শন। 
শীর্ষক আলোচনায় নব্যভারতের শ্রেষ্ঠ মরমীয় 

সাধক শ্রীরামকৃ্জের সাধনার তাৎপর্যের উল্লেখ 

ন! থাকায় আলোচন! অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। 

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, আীরামকঞ্জ বলেছেন, 

এখানকার অন্কভব সকল বেদ*বেদাস্ত ছাড়িয়ে 

গেছে। গ্মাশা কবি পরবর্তী খণ্ডে লেখক 

এ-বিষয়ে কিছু আলোচন! করবেন । এ- 

ছাড়া আজকের ভারতীয় দর্শন আলোচনায় 

শ্রীঅরবিদ্দের দর্শন স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
তাই স্তামুয়েল আলেকজাগারের চিন্তার সঙ্গে 



8৫০ 

শ্রীঅরবিদ্দের চিত্তাধারার তুলনামূলক 

আলোচন! শ্রীলাহিড়ীর মতো! গবেমকের 

কাছে আমরা আশ! করতে পারি। আশা 

করি, পরবর্তী সংস্করণে উপরি-উক্ত অভাবগুলি 

পুরণ করা হবে। তবে এক্ষেত্রে এও স্বীকার 

ক'রব যে, এই পুস্তকের 'চার্বাক ও হিউম”। 
সাংখ্য ও কান্ট, এবং শঙ্কর ও ম্পিনোজা'-_ 

এই তিনটি অধ্যায় জ্ঞান-চিন্তার গভীরত1 ও 
প্রসারের জন্ত এবং স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর মৌল- 
স্বাতম্তর্ের দাবিতে অবশ্যই প্রশংসনীয়। এক- 
কথায় এই পুস্তকে লেখক প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
দর্শনে তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং 
পাঠকসাধারণের একটি দীর্ঘ অভাব পুরণ 
করেছেন। জ্ঞান ও বোধের অুষ্ঠু সমধয়ে সমৃদ্ধ 

এই পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা! করি! 
_ধনঞ্জয়কুমীর নাথ 

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী সোমেশ্বরানন্দ 
প্রণীত। প্রকাশক £ শ্রীবিজয়কুমার সিংহ, 
&৪ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৬৭; 

মূল্য ৩২। 

স্বামীজীর জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে 
ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠাগত প্রচেষ্টায় শত শত 

পুস্তক-পুস্তিক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে 

এবং হচ্ছে। স্বামী সোষেশ্বরানন্দের “ম্বামী 

বিবেকানন্দ পুস্তকখানিও এই উপলক্ষে 
প্রকাশিত। অল্লাধিক দেড়শত পৃষ্ঠার মধ্যে 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, বাণী, কর্ম, ধর্ম, 

দর্শন ধ্যান-ধারণা, প্রচার-পরিভ্রমণ_ মোট 

কথা এ মহাজীবনকে সংক্ষেপে সম্পূর্ণ ক'রে 
তোল! হয়েছে । রচনাভঙ্ষি ও ভাষার চমকে 

পাঠককে মুগ্ধ করার বৃথা চেষ্ট। নেই। পাঠকের 

ধৈর্ঘচ্যুতিরও ভয় নেই। রচন। সাবলীল 
অথচ বিষয়বস্ত্রর উপযুক্ত । পুস্তকটির মধ্যে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

ত্রুটি বা কিছু আছে, তা এর মুদ্রণ-প্রমাদ ; 
অবশ্য সে ক্রটি লেখকের নয়। 

-স্ধাংশুশেখর হালদার 

91917101081] (69801717008 01 9৮/810)1 

/101)6091781108 -0090918600 1060 170170119)] 

057, 910991007 &151 05801191790 

05 179/0910191)09, 90069 005610১1973, 

[3918 19110191000 96696১  0910966% 0 

[91,56১ 70109 138, 81-. 

স্বামী অভেদানন্দের জীবন্ত ও উদ্দীপনাময় 

উপদেশাবলী মাহ্ৃমের চরম লক্ষ্য--চরম 

কলাণের সন্ধান দেয়। 

আলোচ্য পুস্তকখানি অভেদানন্ব 

মহারাজের বাংলা পত্রসঙ্কলনের ইংরেজী 

অহ্থবাদ। অন্বাদে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট ও 

যথাযথভাবে রক্ষিত। 

গ্রন্থের প্রারভে অভেদানন্দ মহারাজের 

ক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থাবলীর পরিচিতি এবং 

শেষে স্বামী প্রজ্ঞানানন্ন-লিখিত নির্দেশিকা 

সংযোজিত । 

81178 11) 20117021987) (2 10105 10 6০ 

80৮3) - 10111) 101007180৮১ 1100 10071517778, 

|107017) 1১0. 68 

[8০ 11-. 

প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক দিলীপকুমার 
রায়ের ইংরেজী ও বাংলা -উভয় ভাষার 

রচনাই জনপ্রিয়। 'বৃন্দাবনে মীরা নামে 

দুই অঙ্কের নাটিকায় ভক্তির পরাকাষ্ঠা । 

রাসপৃণিমার জ্যোত্শ্নাময়ী রজনীতে নৃত্যরতা 
মীরা গোপালের সম্মুখে গন গাহিতে গাহিতে 
ভাবে সমাধিমগ্ৰা হইতেছেন; পার্খে ওর 

শ্রীসনাতন, মন্দিরের পূজারী পুণুরীক এবং 

আত্মবাভিমানী পণ্ডিত অজিত; ইংরেজীতে 
এই ধরনের নাটিকার প্রাচুর্য নাই, বইটিতে 

1১00708, ৬, 17109 



ভাদ্র, ১৩৭০ ] 

সুধীবৃন্দ ভক্তিরসের আম্বাদন করিতে 

পারিবেন । 

89081716810 1১780010০--13000008] 

1101)86695 90 71610298190 13090, ০ 

[0611)1, 000, 159 3 10106 78, 950. 

আলোচ্য পুপ্তকটি মূল হিন্দা হইতে 
ইংরেজীতে অনুর্দিত। আমাদের শাস্ত্রে আছে, 
সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং 

সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া এবং কাহাকেও 
ঘণা না করা শাস্ত্রের আদেশ--এই কথা 
শুনিয়া লোকে উত্তর দেয়, পারমাধিক দৃষ্টিতে 
সব সমান বটে, কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে 

পৃথকৃ। এই ভেদ-দৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা ন! 
করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষ- 

হিংসা! বর্তমান। সেইজন্য “কর্মজীবনে বেদান্ত, 

সম্বন্ধে আলোচন1 ও পুস্তক-প্রকাশ যত হইবে, 
ততই জনসাধারণের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট 
হইবে, ইহাতে সনেহ নাই। আলোচ্য 
পুস্তকে বিভিন্ন দিক হইতে বিষয়টি আলোচিত 

_আমর| ইহার বহুল প্রচার আশ] করি] 

ভারতীয় দর্শন--ড্টর নীরদবরণ 

চক্রবর্তী। প্রকাশক £ সংস্কৃতি ভবন, ৩৭এ 

কলেজ রো, কলিকাত! ৯। পৃষ্ঠা ২৮৫১ 

মূল্য ৬২। 

ভারতীয় দর্শন বিপুল এবং বিরাট। 
একখানি গ্রন্থে তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়া 

অত্যন্ত কঠিন। গ্রন্থকার এই ছুব্বহ কার্ষে 

সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

বিভিন্ন দর্শনের মূল বক্তব্য চলিত ভাষায় 
প্রকাশ করিক্কা তিনি যথেষ্ট রুতিত্বের পরিচয় 

দিয়াছেন । 

মোট ১১টি অধ্যায়ে আলোচিত 

বিষয়গুলি £ ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি ও 

সমালোচনা ৪8৫১ 

বৈশিষ্ট্য, দর্শন-সম্প্রদায়, দর্শনে যুক্তির স্থান, 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মূলগত এক্য, বিভিন্ন 

দর্শন যথা: চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, স্তায়, 
বৈশেধষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংদা ও 
বেদান্ত । পরিশিষ্টে ভগবদৃগীতায় নৈতিক 

স্বাধীনতার রূপ ও জগতের মিথ্যাত্ব শীর্ষক 

প্রবন্ধ-ছুটি সুলিখিত। 

ংস্কৃতে মূলগ্রন্থগুলি পড়িতে ন1 পারিলেও 

এই গ্রন্থপাঠে ভারতীয় দর্শন সন্বদ্ষে একটি 

পরিষ্কার ধারণ! হইবে । 

শ্রদ্ধার্ধ্য (ম্বামী বিবেকানন্দের জন্ম- 

শতবাধিকী উপলক্ষে রচিত সঙ্গীতালেখ্য ): 
শ্ীস্থধীরকুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ১৮। মূল্যের 
উল্লেখ নাই। 

স্বামীজীর শতবার্মিকী উপলক্ষে যে কয়েকটি 
গীতি-আলেখ্য রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 

আলোচ্য পুস্তকটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য-_সংক্ষেপে 
বিষয়বস্ত-পরিবেষণে। সঙ্গীতাংশ ও কথকতাংশ 

উভয়েই নূতনত্ব আছে। 

প্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্জী মহারাজ 
স্মরণে শ্রীকরালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় | 

প্রকাশক £. ৬৬বি, বাগবাজার স্ট্রীট, 

কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৩৪; মূল্য ১২। 

জীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ 

গ্ীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সান্নিধ্য ও 

কপা লাভ কবিয়। শত শত ব্যক্তি ধন্ 

হইয়াছেন, তাহার সপ্রসঙ্গ শুনিয়া! বু অশান্ত 
চিত্ত শান্ত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে 
এইরূপ নিখুত একটি চিত্র পরিবেশিত 

হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ পুস্তকটি পাঠ করিয়া 
বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন । 



৪৫২ 

ভ্রীম-দর্শন : (প্ীপ্রীরামকষণপার্ধদ প্রীম-র 
কথামৃত-দ্বিতীয় ভাগ)__স্বামী নিত্যাত্বানন্দ। 
প্রকাশক £ জেনারেল প্্রিপ্টার্স র্যা 

পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা 

্রীট, কলিকাতা৷ ১৩। পৃষ্ঠা ৩৩৮ ; মূল্য ৫২। 
'ভ্রীরামকৃষ্₹-কথামৃত'কার শ্রম (শ্রীমহেন্ত্র- 

নাথ গুপ্ত) সাধু ও ভক্তগণের মহিত অবসর 
সময়ে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন । আলোচ্য পুস্তকের 
লেখক বহুদিন 'শ্রীম'র সঙ্গ করেন এবং এইসব 

আলাপ-আলোচনা ডায়েরিতে লিখিয়! 

রাখিতেন। 'শ্রীম-দর্শন' সেই ডায়েব্িরই 
মুদ্রিত বূপ। ইতিপূর্বে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়া ভক্তবৃন্দের বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছে, আশ! করি দ্বিতীয় খণ্ডটিও অন্রূপ 

সমাদূত হইরে। এই খণ্ডে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীজীম1 ও তাহাদের অন্তরঙ্গ সন্তানদের সন্বদ্ধে 

অনেক নুতন কথা এবং শ্রীরামকৃ্জের 
জীবনালোকে গীতা উপনিষদ ভাগবত পুরাণ 
প্রতি শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা । 

প্রীরামকৃষ্ণের পার্যদগ্গণের জন্মকুগুলী 
-্রীবঙ্ষিমচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান £ 

নব ভারত পাবলিশাস।ঃ ৭২, মহাত্র! 
গান্ধী রোড, কলিকাত| ৯। পৃষ্ঠা ৬৭; 
মূল্য ১২। 

মহাপুরুষগণের জন্মতারিখ ও সময় সংগ্রহ 

কর| যে কত কঠিন, তাহা ধীহারা এই দুরূহ 
কার্ষে ব্রতী হইয়াছেন, তাহারাই জানেন । 

উদ্বোধন [ ৬%তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 

সুধী গ্রন্থকার এই কঠিন কার্ষে হন্তক্ষেপ 
করিয়াছেন এবং তাহার প্রচেষ্টা অনেকাংশে 

ফলবতী হইয়াছে । আলোচ্য গ্রন্থে ২৪টি জন্ম- 

কৃগুলীর বিবরণ ও চিত্র দেওয়া হইয়াছে-_ 
এই গুলির ২২টি শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও 
গৃহী  শিষ্পগণের। জনম্মকুণগ্ডলী-বিচারে 
আগ্রহশীল ভক্তগণ পুস্তকখানিতে নূতন অনেক 
কিছু জানিতে পারিবেন এবং এ-বিষয়ে 

তাহাদের গবেষণারও সুবিধা হইবে। 

পুস্তকের বিষয়বস্তুর তুলনায় দাম অনেক কম। 
পাঞ্চজন্য (বিবেকগীতি)- শ্বামী চণ্ডিকানন্দ। 

প্রকাশক £ স্বামী মৃত্যুীয়ানদ্দ, বামকৃষ্খ মিশন 
আশ্রম, আসানসোল, বর্ধমান । পৃষ্ঠা ৪৮; 

মূল্য ৬০ ন. প.। 

গ্রন্থকার সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত। স্বামীজীর 

শতবাধিকী উপলক্ষে রচিত “বিবেকগীতি' 
সময়োচিত সার্থক শ্রদ্ধাগ্জলি। পাঞ্চজন্তের 

মতে! ইহা জনসাধারণের মোহনিদ্রা' ভঙ্গ 

করুক। 

বিবেক-রশ্বি- প্রকাশক £ ্বামী 
লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষচ মিশন আশ্রম, 

নবেন্দ্রপুর, ২৪ পরগন। পৃষ্ঠা ৪৪; মূল্য 

৫০ ন, প.। 

পকেট-সাইজ বইটিতে “ত্যাগ বৈরাগ্যঃ, 
“সেবা ও মুক্তি”, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা” “শিক্ষ! ও 

সমাজ', “ভারত ঃ পতন ও অভ্যুদয়" প্রভৃতি 

বিষয়ে স্বামীজীর যুগোপযোগী জীবনপ্রদ বাণী- 
গুলি সর্বদা সঙ্গে রাখিবার যোগ্য । 



শ্ত্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব 

বাগেরহাট £ শ্রীরামকৃষ্জ আশ্রমে গত 
৪ঠ| বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণের বাধিক জন্মোৎসব 
বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে উদযাপিত 

হইয়াছে । মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, গীতা ও 
“কথামৃত' পাঠ, ধোড়শোপচারে পূজা ও হোম 

প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক শত 
নরনাবী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

অপরাহে আয়োজিত ধর্মসভায় বাগেরহাট 

প্রফুল্লচন্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ও 

শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস ( সভাপতি ) শ্রীরামক্চের 

জীবন অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 

রাত্রে ছায়াচিত্র-সহযোগ শীরামকৃঞ্জ-জীবন 

আলোচিত হয়। 

স্বামীজীর শতবাধিকী 

সারগাছি £ রামকষ্জ মিশন আশ্রমের 

উদ্যোগে চতুর্থ পর্যায়ে স্বামীজীর শতবাধিকী 
উপলক্ষে গত ২৯শে ও ৩০শে জুন বহরমপুর 

কষ্ণনাথ কলেজ-হলে জনসভা অন্ুঠিত হয়। 
প্রথম দিন কষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর 

রামচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে অধ্যাপক রেজাউল 

করীম এবং স্বামী স্বাহানন্দ *্ধর্মই ভারতের 

জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড বিষয়ে বিস্তৃত 

আলোচন1 করেন। দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য 

বিষয় ছিল £ “আধ্যাত্মিক ও নেতিক শিক্ষার 

প্রয়োজনীয়তা সধ্ন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের 

অবদান'। দুইটি সভায়ই শ্রোতৃসংখ্যা প্রায় 
৫৪০ | 

বাগেরহাট ২ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত 
&ই বৈশাখ পৃজা পাঠ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ধর্মসভা 
প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 
অন্ুঠিত হয়। বেল! ১টা হইতে ৫টা পর্যস্ত 

প্রসাদ দেওয়া! হয়, প্রায় ৩০০ নরনারী প্রসাদ 

পান। মহকুমা-শাসকের সভাপতিত্বে অন্থষ্টিত 

সভায় বিশিষ্ট বক্কাগণ স্বামীজীর জীবন-স্ধে 

আলোচন। করেন। 

সাধারণ হাসপাতাল ভবন উদ্বোধন 

সেবা প্রতিষ্ঠান ঃ কলিকাতা গত ১লা 

জুলাই ৯৯, শরৎ বস্ত্র রোডে অবস্থিত রামকৃষ্ণ 

মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ হাসপাতাল 

ভবন উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী 

শ্রীজওহরলাল নেহেরু । 

পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের গভর্নর এবং মুখ্য 

মন্ত্রী শ্রীপ্রফুলচন্্র সেন সহ শ্রীনেহরু অপরাহ্ণ 

৩-৩০ মি. সময়ে উপস্থিত হন। শ্রীরামক্জ 

মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী 

বীরেশ্বরানন্দ, সেবাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃদ্দ 
ও চিকিৎসকগণের সহিত শ্রীনেহরুর পরিচয় 

করাইয়া! দেওয়া হয়। 
মাননীয় অতিথিবৃন্দ অপারেশন থিয়েটার 

এবং নূতন ও পুরাতন ব্লকের ওয়ার্ডগুলি 
পরিদর্শন করেন | চা-পানের পর মঞ্চে উপস্থিত 

হইলে তাহাদিগকে মাল্যভুষিত করা হয়। 
বেলুড় মঠের ব্রক্মচাবিগণ কর্তৃক বেদপাঠের পর 

সেবাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক কষিটির সভাপতি 

অভিনন্দন পাঠ করেন। সম্পাদক স্বামী 

গহনানন্দ সেবা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও ভবিষ্যৎ 

কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করিয়] বিবরণী পাঠ করেন । 

প্রধানমন্ত্রী ভ্রীনেহরু তাহার ভাষণে বলেন £ 

আমি এখানে আসিয়া আনন্দিত হইয়াছি, 
আপনারা শুনিলেন, আযি পূর্বে এই প্রতিষ্ঠান 
পরিদর্শন করিয়াছি, সে অবশ্য ২৫ বৎসবেরও 

আগের কথা, ইহার তখন প্রাথমিক অবস্থা । 
বর্তমানে পাঁচতলা সদর হাসপাতাল গৃহ 

নিশ্মিত হইয়াছে। আমি এখানে আসিয়া 
আনন্দিত হইয়াছি, কারণ কলিকাতা৷ নগরীর 



৪৫৪ 

কেন্ত্রস্থলে এইব্প সুন্দর হাসপাতাল নির্মাণের 
প্রচে্টা অতিনন্দনযোগ্য । ভারতের বিভিন্ন 

ংশে এবং বাহিরেও রামকৃষ্খ মিশনের 

হাসপাতাল ও বিভিন্ন সেবার কার্য আমি 

দেখিয়াছি। প্রচারবাহুল্য-বঞ্জিত নীরব কর্ম 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । রামকৃ্জ 
মিশনের সেবাকার্ধে আমাদের সাহায্য কর! 

উচিত। আমি আশা করি, সেবাপ্রতিষ্ঠানের 

আরও উন্নতি হইবে এবং ইহ! কলিকাতা! 

ও বাহিরের জনসাধারণের সেবা করিতে 

থাকিবে। 

স্বামী পুণ্যানন্দ মাননীয় অতিথিবৃন্দকে 

ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীনেহর 

সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে একটি ছূর্লঘভ 

ফুলগাছের চারা রোপণ করিয়া বনমহোত্সবের 

উদ্বোধন করেন। 

কার্যবিবরণী 

সেবা প্রতিষ্ঠান (৯৯, শরৎ বসু রোড, 

কলিকাতা ২৬): এই কেনের বাণিক কার্য- 
বিবরণী (এপ্রিল +৬১-মার্চ *৬২) প্রকাশিত 

হইয়াছে । ১৯৩২ খুঃ স্বামী দয়ানন্দের উদ্ভোগে 

শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান নামে কেন্দ্রটি প্রতিঠিত হয় 
এবং ১৯৫৭ খুঃ কর্মক্ষেত্র বিস্তৃতি করিয়া! নাম 

পরিবতিত হয়। দক্ষিণ কলিকাতায় প্রায় € 
বিঘা জমির উপর সেবা-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন 

বিভাগ গড়িয়! উঠিয়াছে £ স্ত্রী পুরুৰ ও শিশু- 

দিগের জন্ত সাধারণ হাসপাতাল, প্রস্থতি-পদন, 

পরিচর্যা ও ধাত্রী-বিষ্া (01598 [5510108 

0০9০8) আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি- 
সমহ্বিত ল্যাবরেটরি, এক্স-রে প্র্যাণ্ট, বৈদ্যুতিক 

লন্ড়ি, সাজিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি । 
আলোচ্য বর্ষে সেবাপ্রতিষ্ঠানের মোট 

শষ্য/-সংখ্যা ছিল ২১০) অন্তধিভাগে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

চিকিৎসিতের সংখ্যা ৬১৭৮০। বহিবিভাগে 
নুতন ১৮,৮৫৭ ও পুরাতন ২৭১৪৮ রোগী 

চিকিৎসা! লাভ করে। 

সালেম £ রামকৃষ্জ আশ্রমের (১৯৬১-৬২ ) 

খুঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ £ আশ্রমে প্রতিদিন 
পূজা ভজন এবং রবিবারে গীত। রামায়ণ 
ভাগবত প্রভৃতির ক্লাস হয়। ইংরেজী, তামিল; 

তেলু্ত, মালয়লম্, কানাড়া ও হিন্দী ভাষার 
নির্বাচিত পুস্তক-সংখ্যা ১,০৪৭। বিভিন্ন 

ভাষার পত্র-পত্রিকাও নিয়মিত রাখ হয়। 

একটি স্বত্ব গ্রন্থাগার-ভবনের প্রয়োজন অনুভূত 

হইতেছে দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য 

বর্ষে ৫০৮২৩ (নুতন ২১,৪২৩) রোগী 
চিকিৎসিত হয়। জরুরী অবস্থার জন্য ৬টি 

শয্যাযুক্ত একটি অন্তরিভাগ (17006189700 

ডা%.৫) খোল! হইয়াছে । স্থানীয় দরিদ্র 
শিশু ও ছঃস্বদ্িগকে গোছুপ্ধ দেওয়া হয়। 

আশ্রমে আ্রীরামক্জ, শ্রীতরীম! ও স্বামীজীর উৎসব 

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং জেলার বিভিন্ন 

স্থানে উৎসবাহ্বষ্ঠানে সহযোগিতা! করা হয়। 

বলরাম-মন্দির £ (&৭, রামকাস্ত বন 
স্্রট, কলিকাত1 ৩) £ ১৯৬২ খুঃ জাহআরি 
হইতে ০৬৩ জুলাই পর্যন্ত প্রতি শনিবার গীতা, 
চণ্ডী, ভাগবত, মহাভারত, ঠেতন্ত-চরিতামুত 
এবং “কথামত” অবলম্বনে ৩০টি আলোচনা, 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীম। ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী 
অবলম্বনে ১৫টি বক্তৃতা, বিভিন্ন বিষয়ে কথকতা 
গীতি-আলেখ্য ও কালীকীর্তন প্রভৃতি ১০টি 
এবং ধর্ম ও আবধ্যাত্বিকতা, বুদ্ধের জীবন 
ও বাণী, গীতা ও চণ্ডী (তুলন1), ভারতের 
জাতীয় বিশেষত্ব, যীন্তপৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ) তুলসী- 
রামায়ণ, বুদ্ধপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ, দেহতত্ব, স্বামী 
সারদানন্দ এবং ম্বামীজীর কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, 
রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ অবলম্বনে বক্তৃতা 
হইয়াছিল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃ$ 
মঠের সাধুবৃন্দ, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কথকগণ। 



ভাদ্রঃ ১৩৭০ ] 

আমেরিকায় বেদান্ত 

হলিউড বেদাস্ত সোসাইটি £ কেন্দ্রাধ্যক্ষ 
স্বামী প্রভবানম্্, সহকারী স্বামী বন্দননন্্। 

রবিবারের বক্তৃতা £ 

নভেম্বর, "৬২ £ জীবনের উদ্দেশ্য ; চরম 

সুখ ; রামকৃঞ্জ মিশনের শিক্ষাধার1; শান্তিতে 

থাকে এবং জানে] “আমিই ঈশ্বর | 
ডিসেম্বর £ আধ্যাত্বিকতার সহায়; 

শ্ীত্রীমা ; শিব ও শক্তি; আমার নিকট থৃষ্ট, 

মানে কি? স্বর্গীয় পিতা ও দিব্য পুত্র। 
জান্আরি, নৈর্বযক্কিক জীবন; 

স্বামী বিবেকানন্দ; আধ্যাত্মিক বিকাশের 

স্তর; মদীয় আচার্দেব । 

মার্চ ঃ যাহ্য কখন ঈশ্বরীয় কথা কয়? 
শ্রীরামকুষ্ণ ; ভগবানের নাম) ষথার্থ অন্ভূতিই 

শাস্তি; একাগ্রতা | 

এপ্রিল $ অনন্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত কূপ; 
ধীর পুনবভ্যু্থানের তাৎপর্য ; সত্যকে জানো, 

সত্যই তোমাকে মুক্ করিবে; ভাব ও আদর্শ । 
মেঃ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম; দেবতার রূপ; 

সাধু ও অলৌকিক ঘটন1; কাজ ও চিন্তা । 
জুন£ অবচেতন মন ও ইহারু সংবম ; 

পথ অনেক? লক্ষ্য এক) দিব্য দর্শন; বিশ্বাস 

যুক্তি ও অনৃভূতি ; উপাসন! ও ধ্যান। 
এতত্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে ভাগবত এবং 

বৃহস্পতিবারে উপনিনদের ক্লাস হয়। 

৬৩ ও 

সাণ্টা বারবারা শাখাঁকেক্ছে £ 

নভেম্বর ৬২ £ ঈশ্বর ও আত্মা) ধর্ম ও 
দর্শন; যোক্ষ; দেবতব ও মান্গষের স্বভাব । 

ডিসেঘর £ শান্ত হও এবং জানো-- 

'আমিই ঈশ্বর" ? ঈশ্বরাহ্বভূতির স্তর; শ্রীশ্রীমা) 
স্বর্গরাজ্য ও মাহষের গির্জী; 'থুষ্ট, বলিতে 

কি বুঝি? 

প্ীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 8৫৫ 

জান্গআরি, ”৬৩£ নববর্ষের 

নৈর্যক্তিক জীবন? স্বামী বিবেকানন্দ । 
মার্চ; মুক্তির পথে; ভক্তি ও ভাব; 

শ্রীরামকৃষ্জ ; মনের শক্তি) প্রকৃত অন্থ্ভূতিই 
শাস্তি। 

এপ্রিল ঃ£ যোগের প্রণালী; অনন্ত- 

জীবনের সঙ্গে যুক্ত কপ; বিশ্বাস ও যুক্তি; 
সত্য উপলব্ধি করো, ইহাই তোমাকে মুক্ত 
করিবে। 

মেঃ গুরু ও শিষ্য; বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম; 
বেদান্ত ও বর্তমান জীবন; সাধু ও অলৌকিক 
ঘটন]। 

জুনঃ উপায় ও লক্ষ্য; অবচেতন 

মনের সংযম? ঈশ্বর, মানব, প্রকৃতি; দিব্য 
দর্শন ; যোগের প্রণালী। 

রবিবারে বক্তৃতা ও মঙ্গলবারে নারদীয় 

ভক্তিস্থত্রের ক্লাস হয়। 

বিশ্বসংস্কৃতি অধ্যয়ন 

আগামী ২রা অগন্ট, '৬৩ হইতে ১৬ই 
মার্চ, '৬৪ পর্যন্ত রামকৃষ্খ মিশন ইনস্টিট্যুট অব 
কালচারে (901 780 081. 29 ) বিশ্বসংস্কৃতি 

অধ্যয়নের (1109 ৪৮০৮ ০ ০0160199 ০1 01)9 

০:10 ) ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 
নির্ধারিত স্থচী 

প্রথম গুপ €৬২টি বক্তৃতা) 
ভারত 

দ্বিতীয় গ্প (৬৩টি বক্তৃতা ) ১৩,১১৬৩-- 

স্ল। 

২,৮৬৩ 

১১০১১,৬৩ 

এশিয়া (ভারত ব্যতীত ), ১৭,১,১৪ 

ইওরোপ, আফ্রিকা 
ও আমেরিকা 

তৃতীয় গপ (২৪টি বতুতা) ১৯.২,৬৪-- 
আগামী বিশ্বসংস্থা £ সমস্ত! ১৬,৩,৬৪ 
ও আশা! 

ক্লাসে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ 

ইনটিট্যুট অব কালচারে অনুসন্ধান করিবেন। 



ঠা ৮ 
ন্ 

বিবিধ সংবাদ 

শতবাধষিকী মংবাদ 
+-. খুলনা £ শ্রীরামকৃষ্ণ 'সঙ্যের উদ্ধোগে 
“গত ১৩ই হইতে ১৬ই মার্চ চারদিনব্যাপী 

দ্বাযীজীর শতবাধিক উৎসব উপলক্ষে হ্বামীজীর 
ূ প্রবন্ধ-প্রতিষোগিতা, 
পুরস্কার-বিতরণ, দরিদ্রনারায়ণ-সেবাঃ বক্তৃতা, 

পূজা-পাঠ প্রভৃতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রায় ৭৮ হাজার নরনারী প্রসাদ পান। 

রাত্রে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামক্কঞ্চ ও স্বামীজীর 

জীব ও বাণী আলোচিত হয়। 
ছুই দিনের দুইটি সভায় সভাপতিত্ব করেন 

জনাব দিলদার সাহেব এবং জনাৰ আবদুল 

হামিদ সাহেব । বিশিই ব্যক্তিগণ আ্ীরামকৃঞ্জ 
ও ম্বামীজীর ভাবধার! সুষ্ঠভাবে আলোচনা 

করেন। 

নানা স্থানে বিবেকানন্দ-শতবাষিকী 

নিয়লিখিত স্থানসমূহে স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব অনুঠিত হইয়াছে জানিয়৷ আমর! 
আনন্দিত হইয়াছি £ 

কয়লাঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা (পি. এণ্ড টি, 

একাউন্টস লাইব্রেরি ও রিক্রিয়েশন ক্লাবের 

উদ্যোগে ) $ সুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলিকাতা 

 (ধিতরূপা'র উদ্যোগে )) নবদ্বীপ (রবীন্দ্র 

গ্রন্থাগারের উদ্যোগে )) অশোকনগর ( পূর্বাচল 

সজ্ঘের উদ্যোগে )) নওদাপাড়া, ২৪ পরগন! 
 (বাধীবিতান গ্রন্থাগারের উদ্যোগে )) হুগলি _ 

বাবুগঞ্জ রথতল! ; নব-বারাকপুর (“বিবেক- 

বাণীর উদ্বোগে )॥ বার্নপুর ইত্ডিয়ান আয়রন 
এপ স্টীল কোম্পানি (নিউ টাউন ইউনাইটেড 

ক্লাবের উদ্মোগে)) বর্ধমান (ইলেকট্রীক 
রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে )) কলিকাতা 

ইউনিভাগিটি ইনস্টিটিউট হল (কুমিল্লা 
ঈশ্বর পাঠশালা প্রাক্তন ছাত্রসংসদের 
উদ্বোগে); ধুবড়ি (আসাম) কুরুক্ষেত্র 
বিশ্ববিদ্ভালয় $ রাজকোট ? পুন ? হায়দরাবাদ । 

কার্যবিবরণী 

আজমীর £ শ্রীরামকৃ্জ আশ্রম ১৯৪৪ খৃঃ 

প্রতিঠিত হইয়! সাধ্যমত সেবাকার্য করিয়া 
আসিতেছে । আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য 

ওষধালয়ে ১৯৬১-৬২ খুঃ চিকিৎমিত রোগীর 

খ্যা ৪*১০০৬| গ্রন্থাগারে ৪,১৯৮ পুস্তক 

আছে। একটি ক্ষুদ্র ছাত্রাবাস পরিচালিত 

হইতেছে। নিত্য পূজা ও সাময়িক উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয় এবং নান! স্থানে ধর্মমূলক বক্তৃতা 
দেওয়া হয়। স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিক উৎমব 
সুষঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কর! হইতেছে। 

তুলসীগাছের গুণ 

২৬শে মে নয়! দিলীর পি. টি,আই, সংবাদে 
প্রকাশ £ তুলশীগাছের দৈবশক্তি আছে বলিয়া 
হিন্দুর] মনে করে, কিন্তু উহার যক্মারোগ- 

জীবাণু প্রতিরোধেরও ক্ষমতা আছে বলিয়া 

দেখা গিয়াছে। ভারতে তুলসীগাছের 
ভেষজগুণ আছে বলিয়৷ যুগ যুগ ধরিয়! 

গণ্য কর! হয় এবং উহ! নান! ফ্বোগ-প্রশমনে 

ব্যবহার করা হয়। বল্পভভাই প্যাটেল চেষ্ট 
ইনস্টিট্যুট পরীক্ষ1 করিয়া! দেখিয়াছে যে, তুলসী- 
পাতার রস যঙ্ষা-জীবাগুনাশক। 
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অন্থা-স্তোত্রম্ 
স্বামী বিবেকানন্দ 

কাম্বা শিবা ক গৃণনং মম হীনবৃদ্ধেঃ 
দোর্ভ্যাং বিধর্তুমিব যামি জগঘিধাত্রীম্। 
চিন্ত্যং শ্রিয়া সুচরণং ত্বতয়প্রতিষ্ঠং 
সেবাপরৈরভিন্ুতং শরণং প্রপন্ধে ॥ (৬) 

সেই যঙ্গলময়ী মাতাই ব। কোথায় এবং হীনবুদ্ধি আমার এই স্তব- 
বাক্যই বা কোথায়? আমি আমার এই ক্ষুদ্র ছুই বাহ দ্বারা জগতের 

বিধাত্রীকে যেন ধরিতে উদ্যত হইয়াছি। লক্ষী ধাহার চিস্তা করেন, ধাহার 

সুন্মর পাদপন্নে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবাপরায়ণ জ্ঞানী ও ভক্তগণ ধাহার বন্দনা 
করেন, আমি সেই জগন্মাতার আশ্রয় লইলাম । 



কথা প্রসঙ্গে 

শক্তি ও শাস্তি 

শক্তি ও শাস্তি--শব্দরূপে ছুটি, কিন্ত অর্থবোধে একই ! প্রকৃত শক্তি শাস্তিরই 
নামান্তর ; প্রকৃত শান্তি শক্তিরই রূপান্তর! এ-তত্ব ভারতীয় দার্শনিক মনে 

সভ্যতার উষাকালেই প্রতিভাত হইয়াছিল, তাই তো দেখা যায় এই শান্তিলাভের 
উদ্দেশ্যে শক্তির সাধনা, এবং শক্তি-উপাসনার শেষে শান্তিজলের ব্যবস্থা । 

শক্তি অন্তরে ও বাহিরে! বাহিরের শক্তি আয়ত্ত করিয়া মানুষ বাহিরের 

ছুঃখকষ্ট দূর করিয়া এহিক শ্ুুখ-শাস্তি লাভের চেষ্টা করিতেছে । অন্তরের শক্তি 
জাগ্রত করিয়া সাধক ত্রিবিধ ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। 
শাস্তির জন্য শক্তির সাধনা একান্ত প্রয়োজন, প্রথমেই প্রয়োজন। 

জীবনে অশান্তি ছুঃখ বা পরাজয় কেহই চাহে না, কিন্তু এগুলি তো দিনের 
পর রাত্রির মতো আসিয়া থাকে--শুধু সাধারণ মানব-জীবনে নয়, উন্নততর জীবনেও 

এগুলি আসিয়া থাকে । পুরাণে কথিত আছে £ দেবতারাও দানব-শক্তির নিকট 

পরাজিত হইয়। মর্ভ্যমানবের মতো ম্লানমুখে বিচরণ করেন, কিন্তু তাহারা এই 
অবস্থায় সন্তষ্ঠট থাকেন না। এরূপ অবস্থায় আত্মসস্তষ্ট থাকাই তামসিকতাঃ তাহারা 

ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, সকলে মিলিত হইয়া অন্তনিহিত মহাশক্তিকে 
জাগ্রত করেন। সত্বগ্ণণান্বিত দেবগণের এই একাগ্র মিলিত শক্তিই রজোগুণান্থিত 

বিচ্ছিন্ন দানব-শক্তিকে পরাভূত করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। পুথিবীর 
ইতিহাসের দ্বন্বময় এই চিরস্তন রূপ খষিদের অল্প কথায় এইভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

শাস্তির জন্য চাই শক্তির সাধনা--কি বাহ্ প্রকৃতিতে, কি অন্তঃপ্রকৃতিতে, কি 

ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজে বা রাষ্ট্রে । এই মুলতত্ব স্বীকার করিয়া জীবনের জয়যাত্রার 
পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে ; অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে £ 

যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে সংস্থিতা, তিনিই সর্বভৃতে শান্তিরূপে বিরাজিতা । 
তাহাকেই আমাদের প্রণাম, প্রণাম, বার বার প্রণাম। 



আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী 
[ ভগিনী নিবেদিতা লিখিত ভূমিকার অহ্বাদ ; স্বামী হিরগয়ানন্দ ] 

স্বামী বিবেকানন্দের যে চারিখণ্ড১ গ্রন্থাবলী 

বর্তমান সংস্করণে নিবদ্ধ হইতেছে, তাহার মধ্য 

দিয়া আমর]! জগতের জন্য সাধারণভাবে শুধু 

যে একটি দিব্যবাণী পাইয়াছি তাহা! নহে, 
হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি 

সনদও লাভ করিয়াছি । বর্তমান যুগের ব্যাপক 

অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল এমন 

এক শৈলদৃঢ় আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি 
স্থিরভূমি লাভ করিতে পারে, প্রয়োজন ছিল 

একটি প্রামাণিক আপ্তবাক্য, যাহার মধ্য দিয় 

সে তাহার স্বরূপ উপলদ্ধি করিতে পারে। 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার মধ্য দিয়া 

ইহাই তাহাকে দেওয়! হইয়াছে । 
অন্তাত্র যেমন বল! হইয়াছে, ইতিহাসে এই 

প্রথম হিন্দবধর্ম সমগ্রভাবে এক শ্রেষ্ঠ হিন্দু- 
মনীষার দ্বারা বিবৃত হইল। অনাগত যুগে 

বহুদিন ধরিয়া যখন হিন্দুধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দু- 

ধর্ষের প্রমাণ চাহিবে, যখন কোন হিন্দুজননী 

তাহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন, পুর্বপুরুষ- 

দিগের ধর্ম কি ছিল, তখন প্রমাণ ও 

আলোকের জন্ত তিনি এই গ্রস্থাবলীর উপরই 

নির্ভর করিবেন। ভারত হইতে ইংরেজী ভাষা 
বিলুপ্ত হইয়! যাওয়ার বহুকাল পরেও এ ভাষার 
মাধ্যমে জগতের কাছে যে উপহার প্রদত্ত হইল, 
তাহ। এখানে স্থায়িভাবে বিরাজ করিবে এবং 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে ফলপ্রন্থ হইবে । 
হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাবাদর্শের 

সংগঠন ও সামঞ্জন্ত-বিধান ; পৃথিবীর প্রয়োজন 

ছিল এমন একটি ধর্মের-যাহ1 সত্যসম্পর্কে 

১ ইংরেজীতে ম্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রথমে চারি খণ্ডে 

প্রকাশিত হয়, বতর্মানে আট খণ্ডে প্রকাশিত। বাংলার 
এই গ্রস্থাবলী দশখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে ।-_সম্পাদক 

বিগতভী। এই উভয় বস্তই এখানে পাওয়। 

গিয়াছে । সম্কটযুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে 

আহরণ করিয়া বাজ্সয় করিয়! তুলিয়াছিলেন, 

সেই ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয় অপেক্ষা সনাতন 

ধর্মের শাশ্বত বীর্যের এবং অতীতের মতোই 
ভারত যে বর্তমানে মহিমময়। সে-বিষয়ের 

মহত্বর প্রমাণ দেওয়া! সম্ভব ছিল ন]। 

নিজের সীমান্তের বাহিরে অবস্থিত মানব- 

সাধারণের নিকট প্রকৃত জীবনধারণের অন্ন 

পরিবহণের মধ্য দিয়াই যে ভারত তাহার 
নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে, ইহ! যেন 
পূর্ব হইতেই অঙস্থমিত। ইহা যে এইবারই 
প্রথম সংঘটিত হইল তাহা নয়, পূর্বে আরও 

একবার প্রতিবেশী দেশসমূহে জাতিগঠনকারী 

ধর্মের বাণী, প্রেরণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ 
নিজের চিন্তা-ধারার মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে 

শিক্ষালাভ করিয়াছিল_সেই আত্মগত 

একীকরণের ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মই যেন নৃতন- 
ভাবে স্ষ্ট হইল। আমরা কখনই ভুলিয়া 

যাইতে পারি না! যে, এই ভারতের মাটিতেই 

প্রথম শ্রত হইয়াছিল গুরু হইতে শিষ্ের নিকট 

সেই আদেশ £ “তোমর] সমগ্র পৃথিবীর দেশে 

দেশে যাও এবং এই ধর্মদেশন। সকল জীবের 

নিকট প্রচার কর।' ইহা সেই একই চিন্তা, 

একই প্রেমের অন্প্রেরণা, নবরূপে রূপায়িত। 

হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ হইতে উদ্দগত 

হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্যের একটি বিরাট 
সম্মেলনে তিনি বলিতেছিলেন, “একটি ধর্ম যদি 

ত্য হয়, তবে সবগুলিই সত্য হইবে ।***সেইজন্য 

হিন্দুধর্ম যতট1 আমার, ততটা তোমাদেরও।? 

এবং তিনি নিজের বক্তব্যের ভাব-সন্প্রসারণ 

করিয়া বলেন, “আমর! হিন্দুরা কেবল যে 
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পরমত সহা করি, তাহ! নয়, আমরা সকল ধর্মের 

সঙ্গে নিজেদের মিলিত করি। আমরা 

মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থন। করি, পারশীদিগের 
অগ্নি পূজা! করি এবং গ্রীষ্ঠানদের ভ্ুশের সম্মুখে 
নতজাহ হই। আমর] জানি নিম্নতম বস্তররতি 

হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত, সকল ধর্মই 
সমভাবে, অসীমকে উপলদ্ধি এবং অন্ভব 
করিবার বিভিন্ন প্রচেষ্টামাত্র। সেইজন্য এই 
সকল কুসুম চয়ন করিয়। প্রেমের স্যত্রে একত্র 

গ্রথিত করিয়া পৃজার জন্য একটি অপূর্ব স্তবক 
রচনা! করি।” এমন কেহই ছিল না যে এই 

বক্তার হদয়ে বিদেশী বা পর; তাহার নিকট 

কেবল মানৰ এবং সত্যেরই অস্তিত্ব ছিল। 
ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা 

যাইতে পারে_যখন তিনি বক্তৃতা আরম 
করিলেন, তখন তাহার বিষয়বস্ত ছিল “হিন্দুদের 

ধর্মভাব-সমূহ', কিন্ত যখন তিনি শেষ করিলেন, 
তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। 
সেই ক্ষণটি ছিল সেই সভাবনায় পূর্ণ। তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত বিরাট শ্রোতৃবুন্দ ছিল সম্পূর্ণ- 
ভাবে পাশ্চাত্য মনেরই প্রতিনিধি, কিন্তু 
উহাতে কিছু নুতন অভিব্যক্তি ও অগ্রগতি 
ছিল। ইহাই ছিল সেই শ্রোতৃমগ্ডলীর সর্বাধিক 
বৈশিষ্ট্য । ইওরোপের প্রত্যেক জাতিরই মানুষ 
আমেরিকায় মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ 
চিকাগোতে-যেখানে মহাসভ। অনুষ্ঠিত হইয়া- 

ছিল। আধুনিক কালের প্রযত্ব এবং সংঘর্ষের 
মহত্তম ও নিকুষ্ঠতম যাহা কিছু, তাহার 
অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররাজ্জীর 
এলাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে_এই নগর- 
রানীর পদযুগল মিশিগান হদের তটের উপর 

বিস্তৃত--উত্তরের ছ্যুতিতে ভাম্বর চক্ষু লইয়া 
তিনি যেন চিন্তামগ্র হইয়া বসিয়া আছেন। 
আধুনিক চেতনায় এমন কিছু নাই, ইওরোপের 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

এঁতিহ হইতে উত্তরাধিকারস্থত্রে এমন কিছু 
পাওয়] যায় নাই, যাহা! চিকাগো। নগরীতে 
আশ্রয়লাভ করে নাই। এবং এই কেন্ত্রের 
সথজনশীল জীবন এবং ব্যগ্র কৌতুহল বর্তমানে 

আমাদের কাহারও কাহারও নিকট প্রধানতঃ 

বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহা নিঃসন্দিপ্ধভাবে 
মানবের মহিমায় পূর্ণ এবং ধীরে পরিণত এক 
এক্যাদর্শ প্রকাশের অভিমুখে সঞ্চরমাণ। 

এইব্ধপ ছিল সেই মানসক্ষেত্রঃ এইক্পই 
সেই চিন্তসাগর-_তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি 
ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল; অধিকন্তু উহা! ছিল 

অন্ুসন্ধিৎস্থ এবং সজাগ। বিবেকানন্দ যখন 

বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন 
তিনি এ পরিবেশেরই সম্মুখীন হুইয়াছিলেন। 

অপরদিকে তাহার পশ্চাতে ছিল এক মহাসাগর 

_বহুযুগের অধ্যাত্সসাধনায় প্রশান্ত; তাহার 

পশ্চাতে ছিল এমন একটি জগৎ, যাহার 
কালপঞ্জী আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপনিষদ 
হইতে -_এমন একটি জগৎ, যাহার তুলনায় 

বৌদ্ধধর্মও প্রায় সে-দ্রিনের এমন একটি জগৎ, 

যাহা ধর্মীয় মতবাদ সম্প্রদায়সমূহে পূর্ণ- একটি 
শান্ত ভূখণ্ড গ্রীম্মমণ্ডলের সৌরকরাচ্ছন্ন, যে 
দেশের পথের ধুলিকণ! যুগ যুগ ধরিয়া! সাধুসস্তের 

পাদস্পর্শে পবিত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
তাহার পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ-তাহার বহু 

সহত্র বৎসরের জাতীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্কি 

লইয়া, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে সে পরীক্ষা 
করিয়াছে বহু বসত, প্রমাণ করিয়াছে অনেক 

কিছু, এবং দেশ ও কালের বিশাল বিস্তৃতির 
মধ্যে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে প্রায় সব কিছু 
_শুধু তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ একমত্য ছাড়া, যে 
একমত্য সে-দেশের অধিবাসিগণের সকলেই 
কতিপয় মৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে 
সাঁধারণ-ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । 
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স্বতরাং এইগুলি ছিল ছুইপ্রকার চিত্ত- 

প্রবাহ, যেন ছুইটি বিশাল চিস্তা-তবঙ্গি ণী 

_প্রাচ্য ও আধুনিক $ ধর্ম-মহাসভার বন্তৃতা- 
মঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিক-পরিহিত পরিব্রাজক 

সেই সময়ের জন্য হইয়াছিলেন ইহার্দেরই 
সঙ্গমক্ষেত্র | ব্যক্তিত্বাভিমানশৃন্ত এই ব্যক্তির 
আধারে সংঘটিত এই অভিঘাতের অবশ্বসাবী 

ফল হইয়াছিল হিন্দুধর্ষের সাধারণ ভিত্তিপমূহের 
নির্ঘিষ্ট বূপদান। কেন-না সেখানে স্বামী 
বিবেকানন্দের মুখে তাহার নিজের কোন 

অন্নভূতির কথ! উদ্গত হয় নাই,_এমন কি এই 

অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণ1 করিবার 

স্যোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই ছুইটি 

বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই তাহার 

মধ্য দিয়! বাজ্বয় হইয়! উঠিয়াছিল--ভারতের 
সমগ্র অতীতের দ্বার! স্থনি্দিউ।তাহার দেশের 

সকল মাহ্গষের বাণী! যখন তিনি পাশ্চাত্যের 

যৌবনকালে-মধ্যাহ্ুদময়ে বক্তৃতা করিতে - 
ছিলেন, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে 

পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলাধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত 

একটি জাতি তাহাদের দ্বিকে সঞ্চরমাণ উবার 

দ্বারা পরিবাহিত বাণীর জন্ত মনে মনে অপেক্ষা 

করিতেছিল-যে বাণী তাহাদের নিকট 

উদ্ঘাটিত করিবে তাহাদের নিজন্ব মহিম! ও 

শক্তির গুঢ় রহস্য । 

একই বক্ৃতামঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের 
পার্থে দ্রণ্ডায়মান ছিলেন আরও অনেকে-_ 

বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের 

প্রবক্তাব্ধপে । কিন্তু এ গৌরব তাহারই, যে 
তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি 
ধর্ম, যাহার নিকট--তাহার নিজেরই ভাষায় 

ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল “বিভিন্ন নরনারীর 
বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া একই 
লক্ষ্যে পৌছিবার অভিযাত্রা বা অগ্রগতির 

আমাদের স্বামীজী' ও তাহার বাণী ৪৬১ 

প্রচেষ্টা । তিনি ঘোষণ! করিয়াছিলেন, তিনি 

দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় 
বলিবার জন্, যিনি তাহাদের সকলের কথাই 
বলিয়াছেন? তাহাদের একটি বা অপরটি__ 

এ-বিষয়ে বা ও-বিময়ে, এই কারণে বা অন্য 

কারণে যে সত্য, তাহা নহে, পরস্ত “এগুলি 

সবই স্যত্রে মণিগণের মতো আমাতেই 
অন্ুন্থ্যত।*****যেখানেই দেখিবে, কোন 
অলৌকিক পবিত্রতা ও অসামান্ত শক্তি মা্নযকে 
উন্নত ও পবিত্র করিতেছে, জানিও সেখানে 

আমারই প্রকাশ ।' বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর 

দৃষ্টিতে “মানুষ অসত্য হইতে সত্যে গমন করে 

না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে-- 

নিশ্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে ।"**এই 

শিক্ষা! এবং মুক্তির উপদেশ_সেই আদেশ £ 

ব্র্ম উপলব্ধি করিয়া মাহবকে ব্রক্ম হইয়া 

যাইতে হইবে ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে 
পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন উহা আমাদিগকে 
তাহার কাছে লইয়! যায়, যিশি মৃত্যুময় জগতে 
একমাত্র জীবন, যিনি নিয়তপবিবর্তনশীল বিশ্বের 

নিত্য অপিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্বা- 

সমূহ ধাহার মায়াময় প্রকাশ মাত্র। এই দুইটি 

উপদেশকেই ছুইটি পরম ও বিশিষ্ট সত্যব্ূপে 

গ্রহণ কর! যাইতে পারে, মানবেতিহাসের 

চিরায়ত এবং জটিলতম অঙ্গভূতির দ্বার! 

প্রমাণিত এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য 

দিয়া ভারতবর্ষ প্রচার করিয়ছে আধুনিক 
পাশ্চাত্য জগতের কাছে। 

ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়া এই ক্ষুত্র 

ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত 

প্রমাণপত্র | বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে 

বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু “বেদ' শব্দ 

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে 

অধ্যাত্-তাৎপর্যে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। 



৪৬২ 

তাহার নিকট--যাহা সত্য তাহাই “বেদ? । 

তিনি বলেন, “বেদ-শব্ের দ্বার! কোন গ্রন্থ 

বুঝায় না। উহ দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত 

ভাগারই বুঝায়।, প্রসঙ্গতঃ তিনি সনাতন 
ধর্ম সপ্বন্ধে তাহার ধারণাও ব্যক্ত করিয়াছেন £ 

'যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক 

আবিষারসমৃহও প্রতিধনির মতো! মনে হয়, 
সেই বেদাস্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্ভজ 

সঞ্চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণ- 
সমধ্বিত নিয়তম মৃতিপূজা, বৌদ্ধদের অজেয়- 
বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ পর্যস্ত সব কিছুই 
হিন্দুধর্মে স্বান পাইয়াছে |” তাহার চিন্তায় 
এমন কোন অন্প্রায়। এমন কোন মতবাদ-_ 

ভারতবাসীর এমন কোন অকপট আধ্যাত্মিক 

অহ্ৃভূতি থাকিতে পারে না, যাহা! যথার্থভাবে 

হিন্দুধর্মের বাহুপাশের বহিভূর্তি হইতে পারে-_ 
ব্যক্তিবিশেমের নিকট এ সম্প্রদায়, মতবাদ বা 

অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া! মনে হউক। 
তাহার মতে ইষ্দেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হইল 

ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক 
ব্যক্িরই নিজের পথ বাছিয়! লইবার এবং 
নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করিবার 

অধিকার আছে। তাহা হইলে এই সংজ্ঞ| 

অনুসারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজ্যের পতাক! 

কোন সেম্ভবাহিনী বহন করিতে পারে না, 

কারণ হিন্দুধর্মের যেক্পপ আধ্যাত্িক লক্ষ্য 

হইতেছে ঈশ্বরলাভ, সেইরূপ উহার আধ্যাত্ত্িক 

অন্থশাসন হইতেছে-স্ব-স্বক্ূপ প্রাপ্তি-বিষয়ে 
প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা । 

কিন্ত এই সর্বাবগাহিত্ব- প্রত্যেকের এই 

স্বাধীনত! হিন্দুধর্মের মহিমা বলিয়! পরিগণিত 

হইত না, যদি না মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম 
আহ্বান তাহার শাস্ত্রে ধনিত হইত £ “শোন 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্য 

অমৃতের পুক্রগণ! যাহার! দিব্যধামবাসী 

তাহারাও শোন! আমি সেই মহান্ পুরাণ 
পুরুষের দর্শন পাইয়াছি-যিনি সকল অন্ধকারের 
পারে-সকল অজ্ঞানের উধ্রে! তাহাকে 

জানিয়া তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে ।' 

এই তে! সেই বাণী, যাহার জন্যই বাকী সব 

কিছু আছে, এবং চিরদিন রহিয়াছে । ইহাই 
হইতেছে সেই পরম উপলব্ধি, যাহার মধ্যে 
অন্ত সব অনুভূতি মিশিয়! যাইতে পারে। 
“আমাদের বর্তমান কর্তব্য বিষয়ক ভাষণে 

স্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ অন্নরোধ 

জানান-এমন একটি মন্দির-গঠনে সাহাষ্য 

করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি 
উপাসক উপাসন। করিতে পারে, যে মন্দিরের 

পবিত্র বেদীতে শুধু “৩, এই শন্দব্রহ্গ প্রতিষ্ঠিত 
থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ 

এই বাণীর মধ্যে আরও বিরাট একটি মন্দিরের 
আভাস পাইয়া থাকেন, সে মন্দির স্ব-স্বর্ূপে 

বিরাজিতা আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ 

্বয়ং_এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র 
মানবজাতির ধর্মপাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভি- 

মুখী হইতেছে, সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, 
যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে নেই প্রতীক, যাহা 

কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম খাহ! শব্দাতীত | 

সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে 

ইহারই অভিমুখে--ইহার বিপরীত দিকে নয়। 

পৃথিবীর অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ধর্মগুলির সহিত 
ভারত সমন্বরে ঘোষণা করেঃ সাধনার 

অগ্রগতি দৃষ্ট হইতে অনৃষ্টে, বহু হইতে একে, 
নিয় হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার হইতে 

নিরাকারে-কখনও ইহার বিপরীত নয়। 

ভারতের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, যে"কোন 

স্থানের এবং যে-কোন প্রকারের হউক ন1 কেন, 

প্রতিটি অকপট ধর্মবিশ্বাসকেই সে মহান্ 
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উধ্বগতির সোপান-স্বর্ূপ মনে করে এবং 

প্রত্যেকটিকেই সে সহাম্বভূতি জানায় ও আশ্বাস 
দিয়া থাকে । 

হিন্দ্ধর্ষের এই প্রবক্তীর মধ্যে যদি এমন 
কিছু থাকিত, যাহা! তাহার নিজস্ব, তবে স্বামী 
বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষু্ন হইত। গীতার 
কের হায়? বুদ্ধের হায়? শঙ্করাচার্ষের গ্তায়- 
ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আচার্ষের স্যায় 
তাহার বাক্যসমুহ বেদ ও উপনিমদের উদ্ধৃতি- 
দ্বারাই সমৃদ্ধ । যে রত্বরাজি ভারত নিজেরই 
মধ্যে ধারণ করিয়। রহিয়াছে, কেবলমাত্র সে- 
গুলির প্রকাশকরূপে-ব্যাখ্যাতারূপেই স্বামীজী 
বিরাজমান। যদি তিনি জন্মগ্রহণ নাও 
করিতেন, তথাপি তাহ দ্বাবা প্রচাবিত 
সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাকিত; না আরও 
বেশী-এগু'ল সমভাবেই প্রমাণীভূত হইত। 
তবে পার্থক্য একটু থাকিত, এগুলি পাওয়৷ 
কঠিণ হইত, গুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও 
বক্তব্যের তীক্ষতা থাকিত না, পারস্পরিক 
সঙ্গতি ও এঁক্যের হানি ঘটিত। যদ্দি তিনি 
আবিভূতি না হইতেন, তবে যে শাস্ত্রবাণীগুলি 
আজ সহ্আ্র সহস্র মানবের নিকট জীবনের 
প্রমান্নরূপে পরিবাভিত হইতেছে, সেগুলি 
পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবসিত 
থাকিয়া যাইত। তিনি আধিকারিক পুরুষ- 
বূপেই শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতদের মতে! নয়। 
কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন_-সে 
বিনয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন 
কবিয়াছেন এবং ঝামাজ্জের মতো। তিনি 
দেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া! আসিয়াছেন- শুধু 
পারিয়া, অন্তাজ ও বিদেশীদের নিকট এ 
উপলব্ধির রহস্য প্রকাশ করিয়া! দিবার জন্ত | 

তাহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না-_এ 
উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। এ-কথা 
কখনও ভূলিলে চলিবে না যে একমেবা- 
দ্বিতীয়মূ অন্থভূতি যাহার অন্তর্গত, সেই অদ্বৈত- 
দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াও স্বামী 
বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া 
দিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাপ্বৈত এবং অদ্বৈত 
একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর 
মাত্রঃ এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে 

আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী 8৬৩ 

শ্রেষোক্ত অদ্বৈত তত্ব। ইহা! আর একটি 
আরও মহৎ ও আরও সরল তত্বেরই অপরিহার্য 
অঙ্গ। বহু এবং এক--একই সঙ্ভা, বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত 
একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথব৷ শ্রীরামকৃষ্ণ 
যেমন বলিতেন, “ঈশ্বর সাকার নিরাকার 
ছুইই”, তিনি এমন এক তত্ব যাহাতে সাকার 
নিরাকার দুইই আছে। 

ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম 
তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, 
অতীত এবং ভবিষ্যতেরও | বহু এবং এক-_- 
যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু 
সকল উপানাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল 
কর্মপদ্ধতি সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার 
সষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা । তাহ! হইলে 
আধ্যাত্বিক ও লৌকিক--এই ভেদ আর 
থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই 
প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই 
ধর্মকার্ধ হইয়া! যায়। যোগ ও ক্ষেম্র_ ত্যাগ 
ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ। 

এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান্ 
প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্ম-- 
জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্ত 
উহাদের প্রকাশক । তাহার নিকট কারখান! 
ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত-_সাধুর কুটিয়। 
ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মাহষের 
সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। 
তাহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের 
পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাহার নিকট 
পৌরুষে ও বিশ্বাসে_যথার্থ সদাচারে ও 
ও অধ্যাত্িকতায় কোন পার্থক্য নাই। এক 
দিক দিয়! দেখিতে গেলে তাহার সকল বাণীই 
এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়। 
এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, “চারুকলা, 

বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যকে প্রকাশ করিবার 
তিনটি উপায়। কিন্তু ইহা বুঝিতে গেলে 
আমাদিগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে ।' 

যে গঠনমূলক প্রভাব দ্বারা তাহার 
অলৌকিক দৃষ্টি নির্ূপিত হইয়াছিল, তাহার 
তিনটি স্থত্র আছে, মনে করা যাইতে পারে। 



৪8৬৪ 

প্রথমতঃ তাহার সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষা 
সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় ছুইট ভাব- 
জগতের যে বৈষম্য এই ভাবে তাহার চক্ষে 
উদ্থাটিত হইয়াছিল, তাহা! ভারতবর্ষের ধর্ম- 
্রস্থগুলির বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি সবঙ্ধে 
একটি দৃঢ় ধারণ। তাহার মনে সঞ্চারিত 
করিয়াছিল; ইহা তাহার নিকট স্পষ্টই 
প্রতিভাত হইয়াছিল যে, এই অনুভুতি যদি 
সতা হয়, তবে ভারতের খধিগণ আকস্মিক- 
ভাবে ইহ। লাভ করেন নাই, যেমন (অন্তর) 
অনেকে করিয়াছেন। পরস্ত ইহা ছিল বিজ্ঞান- 
প্রতিপাদ্য বিষয় -মেই যৌক্কিক বিশ্লেষণের 
বিষয়ীভূত, যাহা সত্যাহসন্ধানের জন্ 
প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-স্বীকারেই সঙ্কুচিত 
হয় নাই। 

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোগ্াানে থাকিয়া যখন 

রামকঞ্জ পরমৃহংস তাহার ভাব শিক্ষ! দিতে- 
ছিলেন, তখন খামী বিবেকানন্দ--তদা শীস্তন 
নরেন'-তাহার গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্ত্র- 
মমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহা তাহার 
যদয় ও মস্তিক্ধ খুজিতেছিল। এইখানে তিনি 
সেই তত্বই পাইয়াছিলেন, যাহ! গ্রন্থসমূহে 
অস্ফুটভাবে বণিত। এইখানে ছিলেন এমন 
একজন, মমাপিই যাহার জ্ঞাণলাভের নিত্য- 
পদ্ধতি । ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখা যাইত--মশের 
গতি বহু হইতে একের দিকে ঝুঁকিতেছে। 
ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাইত সমাধিলপ্ধ জ্ঞানের 
উপদেশ | তাহার চারিপাশে যাহারা সমবেত 

হইত, তাহার] প্রত্যেকেই দিব্যদর্শন লাভ 
করিত। 'জরভাবের মতো।' পরম জ্ঞানলাভের 
আকাজ্জা এই শিষ্কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । 
তথাপি যিনি এইভাবে গ্রন্থসমূহের মূর্তবিগ্রহ 
ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই এরূপ ছিলেন, 
কারণ তিনি কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই। 
গুরু রামকৃষ্জ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ 
জীবন-বহস্তের কুঞ্জিকা লাভ করিয়াছিলেন। 

তথাপি এখনও তাহার নিজের নির্ধারিত ' 

কর্ষের জন্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্--৯ম সংখ্যা 

পরও তাহাকে হিমালয় হইতে কন্তাকুমারী 
পর্যস্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে 
হইয়াছিল--সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল 
সাধারণ মান্ষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, 
সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, সকলকে 
শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস 
করিতে হুইয়াছিল--এবং ভারতমাত1 যেব্ধপ 
ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহা দেখিতে 
হুইয়াছিল--এই ভাবেই বিশাল সমগ্রতার 
সর্বাবগাহিত্ব তাহাকে উপলদ্ধি করিতে হইয়া- 
ছিল, ইহারই সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত প্রতিরূপ ছিল 
তাহার গুরুর জীবন ও ব্যক্তিতব। 

স্থতরাং শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি-যেন 

তিনটি সুর, এইগুলিই মিলিত হইয়া সৃষ্টি 
করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর 
মহান্ সঙ্গীত। এই রত্বগুলিই তিনি দান 
করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান 
সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রস্তত করিয়াছেন 
পৃথিবীর সকলের জন্য তাহার আধ্যাত্মিক 
করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি। 
এগুলি হইতেছে যেন তিনটি দীপশিখা-একই 
দীপাধারে প্রজলিত, ভারতবর্ষ তাহার হাত 
দিয়! উহ! জালাইয়া সাজাইয়া বাখিয়াছেন-_- 
উহার সন্তানগণের ও সমগ্র মানবজাতির 
পথ নিরেশি করিবার জন্য--১৯শে সেপ্টেষ্বর 
১৮৯৩ হইতে ৪ঠ1 জুলাই ১৯০২ পর্মন্ত মাত্র 
কয়েক বৎসরের কমের মাধ্যমে । আমাদের 
মধ্যে কেহ কেহ আছেন, ধীহার। এই দীপ 

প্রজালনের জন্ত ও এই যে লেখমাল! তিনি 

রাখিয়। গিয়াছেন তাহার জন্ত--স্বস্তিবাদ জানাই 
সেই দেশকে, যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন; ধন্যবাদ জানাই তাহাদের, 
যাহারা তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন: 
তাহার আরও বিশ্বাপ করেন, এখনও তাহার 
বাণীর বিশালতা! ও তাৎপর্য বুঝিয়া উঠার 
সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা 
৪ঠ1 জুলাই, ১৯০৭ (ঘি, ০৫ পে.) 



ব্যথার পুজা 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

শ্রীশ্রীচণ্তী' গ্রন্থের উপসংহারে আমর! 

দেখিতে পাই-রাজা স্ুরথ এবং বৈশ্য সমাধি 
দেবীর দর্শনমানসে তিন বৎসর তন্মনস্ক হইয়া 

আরাধন| করিয়াছিলেন। আহারসংযম এবং 

জপব্যান তে! ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে চলিরাছিল 
মাটির প্রতিম! গড়িয়া পূজা। পূজার উপকরণের 

মধ্যে যেমন পুঙ্গ ধূপ নৈবেছ্ভ হোম ছিল, 
তেমনি ছিল আর একটি বিশেষ উপহার-_ 

“নিজগাত্রাহস্গুক্ষিতম'_নিজদের বুক চিরিয়! 
সেই ক্ষত হইতে নির্গত রক্ত । নিজহাতে 
নিজের দেহ হইতে রক্তমোক্ষণের মধ্যে যে 

শারীরিক যন্ত্রণা নিহিত আছে, এ যন্ত্রণাকেই 
যেন ভক্ত এখানে উপাস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে 

নিবেদন করিতেছেন । সব সময়ে আমরা 

ভগবানকে নিজের রক্ত দিতে না পাবিলেও 

প্রকারান্তরে তাহার প্রীতির জন্য কোনও 

কৃচ্ছুত। ব| কণ্-স্বীকারকে অনেক সময়ে আমর! 
সাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করি । আমরা ন1 

খাইয়া ব্রত উপবাস করি, না ঘুমাইয়া সারী- 

রাত্রি জপ করি, পায়ে হাটিয়! তীর্থ পরিক্রম| 

করি। এই সব কৃত্যে শারীরিক ক্ আছে, 

কিন্ত সেই কষ্টকে আমরা গ্রাহ করি ন1। 

& কষ্ট আমাদের তপস্তা, পুণ্য ; উহ! আমাদের 

সমাদরণীয়। নিজেরাই সেই কষ্ঠকে বরণ 

করিয়াছি বলিয়া উহাতে আমাদের তৃপ্তি, 

আনন্দ। কোন কোন ভক্ত যাচিয়া মানসিক 

কও বরণ করেন ভগবানের জন্ত। যেমন 
তুলসীদাস একটি দৌহাতে বলিয়াছিলেন_- 

'হে তুলসী, যেখানে তোমাকে কেহ সম্মান 

২ 

ও আদর করিবে না, সেইখানে যাইও; তাহাতে 

দুরত্ত অভিমান খর্ব হইবে এবং অভিমান খর্ব 
হইলে রামভক্তি জাগিবে।; অপমান ও 
লাঞ্ছনা মনের নিদারুণ কষ্ট বইকি! কিন্ত 

এই মনের কষ্ট ভক্ত এখানে ভগবদৃভক্তির 

উপায়রূপে বরণ করিতেছেন । যীশুষ্রীষ্ট তাহার 

ভক্তগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন-_-যাহা- 

দ্িগকে শোক করিতে হয়, তাহার] ধন্য, কেনন! 

তাহাদেরই মিলিবে দৈবী সান্ত্বনা ।* সাধারণ 

লোকের কাছে শোক তো! কাম্য নয়, কিন্ত 

ভক্তের কাছে শোক কখন কখন বরণীয়; 

শোকের ভিতর দিয়া সর্যশোকাতীত ভগবানের 

স্পর্শ পাওয়। যাইতে পাবে। 

ভগবানের জন্য শারীরিক ব! মানসিক ক্লেশ 

নিজে বরণ করিলে উহা! যদি তপস্ত! হয় এবং 

এঁ তপন্| দ্বার! যদ্দি আধ্যাত্থিক সার্থকতা! লাভ 

কর! যায়, তাহ হইলে না চাহিতে যে দুঃখকষ্ 

আমাদের শরীর-মনকে আচ্ছন্ন করে, সেই 
দুঃখকগ্টকেও আধ্যাত্মিক সাধনায় রপাস্তধিত 

করা চলিবে না কেন? ইহা যে মস্তভবপর, 
শাস্ত্রে তাহার ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়! যায়। 

বৃহদারণ্যক উপনিধদের পঞ্চম অধ্যায়ের 

একাদশ ব্রাঙ্মণটি এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ | 

এতদ্বে পরমং তপো! যদ্ ব্যাহিতস্তপ্যতে, 

পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ |". 

ব্যাধি দ্বার! যদি কেহ সন্তপু হয়, তবে তাহা 

তো] সেই ব্যক্তির পরম তপস্ত|| যিনি এইবপ 
দৃষ্টি অভ্যাস করেন, তিনি পরমগতি 

প্রাপ্ত হন। 
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“এতঘ্বৈ পরমং তপে! যং প্রেতমরণ্যং হরস্তি, 

পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ ।-- 

মৃত্যু হইলে মৃতদেহকে সৎকার করিবার জন্য 
যে অরণ্যে লইয়া যাওয়1 হয়, তাহা! তো সেই 
ব্যজ্ির পরম তপস্তা। যিনি মৃত্যুর প্রতি 
এইক্সপ দৃষ্টি সাধিতে পারেন, তিনি পরমগতি 

প্রাপ্ত হন। 

“এতদ্বৈ পরমং তপে! যং প্রেতমগ্রাবভ্যা- 

দধতি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং 

বেদ ।'--কাহারও মৃতদেহকে যখন অগ্রিসাৎ 

কর] হয়, উহা! তো! সেই ব্যক্তির পরম তপস্তা! | 

যিনি এইক্ধপ দৃষ্টি অভ্যাস করেন, তাহার 
পরমগতি লাভ হইয়া! থাকে । 

সাধারণতঃ ব্যাধিকে আমরা ভয় পাই, 

ছুঃখদায়ক বলিয়। উহাকে দূরে রাখিতে চাই। 
নিজের সুন্দর সবল শরীর মৃত্যুর স্পর্শে ঢচলিয়! 

পড়িয়াছে, প্রাণহীন দেহটি বিকৃত হইয়! 
গিয়াছে উহাকে চিতায় চড়াইয়া জালানে 

হইতেছে_-এই দৃশ্য সাধারণতঃ ভাবিতে পার 

কঠিন। তবুও উপশিবদ্ বলিতেছেন, ব্যাধি 
ও মৃত্যুর প্রতি এই স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ও 

আতঙ্কের পরিবর্তে যদি একটি গ্রীতি ও স্থৈর্ষের 
দৃষ্টি আনিতে পারি, তাহা! হইলে উহ1 তপন্তার 
সামিল হইবে। অপরিহার্য ছুঃখকে বিধাতার 

দান বলিয় গ্রহণ করিতে পারিলে ছুঃখভোগ 

ধ্যান-ধারণার মর্যাদ| লাভ করিবে । 

ভগবানকে গভীরভাবে ভালবাসিতে 

পারিলে ছুঃখকে, আমরা! আর বড় করিয়া 

দেখি না। “হে ভগবান, আমার ছুঃখ নিবৃত্তি 

কর'__-এ প্রার্থনাও করিতে তখন ভাল লাগে 

না। তখন আমরা শ্রীৃষ্ণকর্ণামৃত-স্তোত্রের 
রচয়িতা রাজ! কুলশেখরের ভাষায় বলি-- 
“নাস্থ ধর্মে ন বস্তুনিচয়ে নৈৰ কামোপভোগে 

বস্তাব্যং তদ্ ভবতু ভগবন্ মে পূর্বকর্মা্রূপম্। 

উদ্বোধন ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মাস্তরে২পি 

তৎপাদান্বুরুহযুগলে নিশ্চল! ভ্তিরস্ত ॥' 

_-পুণ্যকর্মে আমার আস্থা নাই, ধনসম্পদূলাভ 

বা বিষয়ভোগেও রুচি নাই। পূর্বকর্মাহ্থসারে 
সুখ দুঃখ যাহা! আসে আত্মক-কিছু আসিয়া 

যায় না। হে ভগবান, প্রার্থনা শুধু এই ষে, 
জন্মজন্মাস্তরে যেন তোমার পাদকমলযুগলে 

আমার অচল। ভক্তি থাকে । 

সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন, “কমলা - 

কান্তের মনে আশ! পূর্ণ এতদিনে, ম্বখছঃখ 

সমান হ'ল আনন্দসাগর উলে | জগজ্জননীর 

দর্শনে যে আনন্দের উপলব্ধি হয়, উহ! সুখছুঃখ 
ছুয়েরই পারে। এই আনন্দ বিশ্বসংসারের 

অধিষ্ঠান, উহ1 সত্যস্বরূপ, চেতন্স্বরূপ। সুখ 

ও ছুঃখ ছুইটিই মেই আনন্দে অধিশ্রিত। অতএব 

জগজ্জননীকে যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি 

আর স্থখছ্ুঃখের হিসাব করেন না) সাধারণ 

মানবের মতে। ছুঃখ-পরিহার ও সুখসম্ধান 

তাহার কর্ম ও চেষ্টার প্ররোচক নয়। তাহার 

জীবনদর্শন হইল--“যে| কুছ হায়, সে! তুঁহী 
হায়।, স্থখ ও দুঃখ ছুইই তাহার নিকট মায়ের 

পদ্মহস্তের আশীর্বাদ । স্থুখেও তাহার আনন্দ? 

দুঃখেও আনন্দ। সুখ ও ছঃখ বাহিরের 

কোনও নিমিত্রকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত 

হয়, ইন্দরিক্-মনের মাধ্যমে উপস্থিত হয়। 

আনন্দ কিন্ত জগজ্জননীর নিত্যস্বরূপ, উহার 

আবির্ভাব, তিরোভাৰ নাই; আনন্দের 
উপলব্ধির জন্য ইন্দ্রিয় ও মনের প্রয়োজন 

হয় না। 

সুখ ছুঃখ এবং শ্রীভগবানের সত্য ও আনন্দ 

সপ্ঘন্ধে দিদ্ধ সাধকদের উপযুক্ত উপলব্ধি 

পর্যালোচনা করিলে 'ব্যথার পৃজা*র সারবত্তা 

আমাদের হদয়ম হয়। হা, ব্যথা দিয়া, 

নিদারুণ দুঃখ, মর্মস্তদ শোক ও হৃদয় বেদন] 



আশ্বিন, ১৩৭০ ] 

দিয়াও প্রিয়তম আরাধ্য দেবতার পূজ1! করা 
যায়। কালীয় নাগ_-এই পুজার একজন শ্রেষ্ঠ 
উপাসক | নিঃসঙ্ষোচে শ্রীকষ্জচকে সে বলিতে 

পারিয়াছিলঃ “আমার মুখের হলাহল তো 

তোমারই দান, হলাহল ছাড়া আর তো! কিছু 
তুমি আমাকে দাও নাই-তাই তোমাকে এই 
হলাহলই উপহার দিয়াছি।, কখন কোন্ ছুঃখ 
আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করিবে, আমাদের 

জান! নাই। হয়তো আসিবে দারিদ্র্য, প্রিয়- 

বিচ্ছেদ? অপমান ; হয়তে! আসিবে ব্যাধি, 

জরা, স্ত্যু; একছি বিপদ কাটিতে না কাটিতে 

হয়তে। আর দশটি বিপদ জটল! করিবে। 

কিন্ত আমরা যেন না কীদিয়া হাসিয়া উঠিতে 

পারি। আমর! যেন বলিতে পারি, প্রভু, 

ইহারা আমার পৃঙ্জার থালির পুষ্পসস্ভার | 
ইহাদের আজ তোমার চরণে অর্পণ করিব। 
ভক্ত গাহিয়াছেন-_- 

“আমার ঘরে তোমার প্রভু সহজ আরাধন, 

চোখের জলে প্রাণের ব্যথা নীরব নিবেদন ।, 

কৰি রবীন্দ্রনাথের__ 

“জীবনে যত পুজ। হ'ল না| সাবা, 

জানি হে জানি তাও হয়নি হার1।” 

__এই প্রসিদ্ধ গানটিতে ব্যথার পূজার ভাবটি 
চমৎকার ফুটিয়! উঠিয়াছে। জীবনের যাহ! 

কিছু অসম্পূর্ণতা, তাহা নিরর্থক নয়, তাহাও 
জীবন-দেবতার উদ্দে্টে পূজ1। যে ফুল ফুটিবার 

পূর্বে পৃথিবীতে ঝরিয়া পড়ে যে নদী সমুত্রে 
পৌছিবার আগেই মরুপথে শুকাইয়। যায়, 
তাহারাও ভগবানের সৃষ্টিতে ব্যর্থ নয়। যাহা 

পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখে আসিতে পারে 

নাই, তাহাও মূল্যবান । যান্ুষের দৃষ্টিতে যাহা 

সুবহীন ছন্দোহীন, তাহ ভগবানের বীণায় 
বন্কত হইতে পারে। চাই শুধু সমর্পণের 
দৃষ্টিভঙী | 

ব্যথার পৃজা ৪৬৭ 

গাজীপুরের মহাপুরুষ পওহারী বাবা 

তাহার গুহাতে বিষধর কৃষ্চসর্পের সম্মুখে পড়িয়। 

বলিতে পারিয়াছিলেন--এ আমার প্রিয়তমের 

দুূত। কবি বিদ্যাপতি ব্রজগোপিনীর মুখে 

ব্যথার পুঙ্জার পটভূমিকা কী সুন্দর বর্ণনা 
করিয়াছেন !--“হে সখি, অস্তহীন দুঃখের মাঝ- 

খানে বসিয়া শূন্য মন্দিরে আমার কাস্তের 

প্রতীক্ষাী। ভাদ্রের ভর! বাদল রাত্রি, বিরাম- 

হীন বৃষ্টি, আকাশে শত শত বজের গর্জন, দিগ. 

দ্বিগন্তে ঘন অন্ধকার |” মীরাবাঈ গাহিয়া- 
ছিলেন, “্থিলকে উপর সেজ পিয়াকী কিস্বিধ 

মিলন হোই ভক্ত জীবনের বাধ! বিপত্তি 

দুঃখ ছুধিপাককে তাহার সাধনার সহচর বলিয়। 
মনে করেশ। পুপ্জীভূত ব্যথার মধ্যে তিনি 

আশ্চর্য মাধূর্য উপলব্ধি করেন। কোন ছুঃখই 
তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, কোন 

মেঘই তাহার চিত্তের আলোককে ঢাকিতে 
পারে ন।। 

“প্রেমিকের চালট] বেয়াড়া 

কিছু বেদবিধি ছাড়! 

আধার কোলে টাদ গেলেও 

তার মুখে নাই সাড়া, 
( আবার ) চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও 

আসমানেতে বানায় ঘর।' 

( ত্রেলোক্যনাথ সান্তাল রচিত বাউল-সঙ্গীত ) 
শ্রীরামকৃষ্খদেব কাশীপুর বাগানে তাহার মৃত্যু- 
শয্যায় একদিন ভক্তদের বলিলেন, “কি দেখছি 

জানো 1 তিনি সব হয়েছেন ।*"'দেখছি সে-ই 
কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাঠ হয়েছে ।” 

( শ্ররামকৃষ্ণ'কথামুত ৩২৪1২) 
স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 'ভক্িযোগ? গ্রন্থে 

বলিতেছেন-__ 

জগৎসংসার তাহার খেলামাত্র | বিশ্ব- 

ব্র্গাণ্ড আমাদের কাছে যাহাই হউক, 



৪৬৮ 

ভগবানের মিকট একটি চমৎকার তামাসা' 

ছাড়া আর কিছু নয়। আমরাও তাহার এই 
খেলার সাথী। যদি তুমি দরিদ্র হও, 
দারিদ্র্যকে তামাশা! বলিয়া দেখিতে শিখ, 

যদি ধনসম্পদূ জুটে তাহাও আর এক তামাশ]। 

বিপদ যদি আসে তাহা তো! দিব্য মজার 

ব্যাপার, সুখ যদি আসে তাহাতে অধিকতর 

কৌতুক বোধ কর। এই পৃথিবী একটি 
খেলার মাঠ। ভগবান্ সর্বক্ষণ আমাদের লইয়া 

খেলা করিতেছেন। কী স্ন্দর তাহার 

খেলা! 

দুঃখ আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য 

ঘটনা । ছুঃখকে পরিহার করিবার জন্ত যুগ 
যুগ ধরিয়া মানুষ লৌকিক অলৌকিক --কতই 

ন| চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে । যেখানে কোন 

প্রকার দুঃখ নাই, এমন একট স্কানও মাহৃষ 

কত ভাবেই না কল্পনা করিয়াছে_তাহার বনু- 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

আকাজ্িত স্বর্গ এবং সেই স্বর্গে বাস করিবার 

অধিকার পাইবার জন্য তাহার কতই ন1 উদ্ধম 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । মাহ্থষের চিন্তা, আবেগ, 

আকাজ্জা ও লক্ষ্যের সহিত দুঃখের প্রসঙ্গ 

ঘনিষ্ঠভাবে সর্বদা জড়িত। আধ্যাত্মিক সত্য 

লাভের জন্য মান্গষের যে বহু বিচিত্র অভিযান, 

তাহারই কোন এক ধাপে মান্য ছুঃখকে এক 

অভিনব ব্ূপে দেখিতে শিখিয়াছিল-_ছুঃখকে 

হ্বদয়দেবতার পুজার আশ্র্য উপকরণ-রূপে। 
এই পুজার আকাজ্ষ! হৃদয়ে জাগিলে এবং 
এই পুজা অভ্যাস করিতে ,পারিলে ছুঃখ আর 
আমাদিগকে অভিভূত করে ন1। 

জগন্মাতার যে প্রসন্ন হাস্য আমরা চত্দ্র- 

স্থর্মের আলোকে, মভোতারকায়, বৃক্ষলত1 পত্র- 

পুপে, প্রিয়জনের মুখমণ্ডল দেখিতে পাই, সেই 
হাসিই তখন ফুটিয়। উঠে আমাদের প্রত্যেকটি 

ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়া। 

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে? 
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভৃমি চিতামাৰে ॥ 
পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা । 

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হুদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥ 

স্বামী বিবেকানন্দ 



শ্রীরামকূষ্ণের তন্ত্র-দীধনা 
ব্বামী নির্বেদানন্দ 

১৮৮২ খৃষ্ঠাব্দের বা তার কাছাকাছি কোন 

এক সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির বকুলতলার 

ন্নানের ঘাটে একখান! যাত্রীবাহী নৌকা এসে 
ভিড়ল। এক সুরূপা দীর্ঘদেহ! রমণী নৌকা 

থেকে অবতরণ করলেন। বয়স চল্লিশের 

কাছাকাছি । নেমে, টাদনির দিকে সোজা 

এগিয়ে চললেন তিনি। তার দীর্ঘ কেশদাম 

আলুলাধিত, বসন গৈরিক; দেখেই বোঝ। 

গেল তিশি ভৈরবী, তান্ত্রিক সন্যাসিনী। 

অনুসন্ধানে জান গেল-তিনি পবিব্রাজিকা।, 

তান্ত্রিক বিছ্ভায় ও ভক্তি-শাস্ত্রে তার অগাধ 

পাণ্ডিত্য এবং সাধন-ক্রিয়াতেও তিনি যথেষ্ট 

অভিজ্ঞ) পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কোন ব্রাঙ্মণ- 

পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিবিশেষকে ধর্ম- 

সাধনায় সহায়তা করার জন্ত ঈশ্বরাদিষ্ট হয়ে 

তিনি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। প্রথম 
দর্শনেই প্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর-কৃপার অধিকারী 

সেই ভাগ্যবান পুরুষ ব'লে চিনতে পেবে 
তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হলেন; 

হাদয়ে মাতৃত্নেহ উলে উঠল ।... 

মায়ের সরল শিশু শ্রীরামকৃষ্জ অভ্যামমত 

সরলভাবে মা-কালীর অনুমতি নিয়ে ভৈরবীর 

হাতে নিজেকে পুরোপুরি সপে দিলেন। 

ইতিপূর্বে তিনি কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট 
তান্ত্রিকমতে দীক্ষালাভ করেছিলেন। তন্ব- 

শাস্ত্রের নির্দেশমত অধ্যাত্ব-সাধনার পথে 

পরিচালিত করার জন্য ভৈরবীকে তিনি 

গুরুনূপে বরণ করতে চাইলেন। ভৈরবী 

সানন্দে সম্মত হলেন। 

তান্ত্রিক সাধনার উপযোগী ছুটি আসন 

(সাধনপীঠ) তৈরী হ'ল। একটি পঞ্চবটাতে, 
অপরটি কালীবাড়ির উত্তর প্রান্তে বেলতলায়। 

বিভিন্ন তান্তিক সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় 

বিবিধ ছুর্লভ উপকরণ দিবাভাগে সংগ্রহ ক'রে 

এনে রবী এ-ছুটি আসনের একটির কাছে 

সাজিয়ে রাখতেন। নিশাকালে সেখানে 

উপস্থিত হয়ে প্রীরামরষ্জ তার নির্দেশিমত 

প্রক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান করতেন। এভাবে 

চৌধট্রিখানা তন্ত্রের সমস্ত সাধন। ভৈরবী 

শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন । 

বেদাস্তমতে ভক্ত ও ভগবান্ স্বরূপতঃ এক। 

এই চরম সত্যোপলব্ধির পথেই তন্ত্র সাধককে 

নিয়ে যায়। এই উপলব্ধি লাভের ব্যাবহারিক 

পদ্ধতিগুলিই তন্ত্রে নিবদ্ধ আছে। কিন্ত 

স্বরূপগত একত্বের উপলব্িলাভের জন্য অদ্বৈত- 

বেদান্ত যে-পথে চলতে বলে, সেই জ্ঞানপথের 

সঙ্গে তন্ত্রনিি্ট পথের পার্থক্য আছে। 
জ্ঞানমা্ে কর্মের স্থান নেই। কিন্ত তস্রোক্ত 

সাধন জ্ঞান ও কর্মের সমবায়ে গঠিত। 
ক্রিয়াকলাপের অহুষ্ঠানহই এ-পথের বৈশিষ্ট্য । 

ঈশ্বরকে সাকার-রূপে চিন্তা ক'রে তার মূর্তির 
বিধিমত পূজা ও ধ্যানের মাধ্যমে ভক্তের 

অকপট মনকে ধারে ধীরে ধাপে ধাপে তুলে 

নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে তান্ত্রিক সাধনায়। 

ক্রমোন্নতির পথ এটি। তন্ত্রে পূজার যে বিধান 
আছে; তাতে প্রথমে নিজেকে নিরাকার চরম 

সত্বার সঙ্গে এক ভেবে ধ্যান করতে হয়; 
তারপর ভাবতে হয়, ভগবানের সেই নিগুণ 

নিরাকার সত্তা থেকে দুটি স্বতন্ত্র পের ৰিকাশ 
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হ'ল, নিরাকার সম্ভাই যেন পৃজকের ও 
আরাধ্য দেবীর জীবন্ত মৃত্তি পরিগ্রহ করলেন। 
তখন ভাবতে হয়, সেই চিন্মর়ী দেবী বাইরে 
সাধকের সম্মুখস্থ পূজার পীঠে এসে বসেছেন। 
তারপর ভগবতীজ্ঞানে পূজা করতে হয় সেই 
সাকার চিন্ময়ী দেবীকে 

তশ্বনামে প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্মের এই শাখাটি 

অতি উচ্চতত্তবে পৌছবার যে-পথটির সন্ধান 

দিয়েছে, সে-পথটি ক্রমোন্নত এবং খুবই ঢালু; 
্বল্পায়ামে ওপরে ওঠা যায় এ-পথ ধরে। নিয়ের 

অতি স্থূল ইন্দ্িযুজগৎ থেকে শুরু হয়ে এ-পথ 
গিয়ে শেষ হয়েছে ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ প্রদেশে, 

চরম সত্তায়। আধ্যাত্বিক বিবর্তনের যে-কোন 

স্তরে অবস্থিত মাহৃষের পক্ষেই এ-পথ উপযোগী । 

বিভিন্ন স্তরের লোকের জন্ত তন্ত্রে বিভিন্ন 

অধ্যাত্ব-সাধনপদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে। তমবা 
জড়তায় মগ্ন লোকের জগ্ত আছে পশুভাবের 

সাধন) রজবা প্রাণশক্তি ও বাসনার প্রাচুর্য 
যাদের মধ্যে, তাদের জন্ত রয়েছে বীরভাবের 

সাধন; আর শান্তম্বভাব, পবিত্র, সর্ববিষয়ে 

সন্তষ্টচিতত ও শুদ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্ত, 
সত্বপ্রধান লোকের জন্য, নির্দিষ্ট আছে 
দিব্যভাবের সাধন-প্রণালী । 

তান্ত্রিক ক্রিয়ার ব্যবস্থায় ইন্দ্রিয়ের স্বখদ 
বস্তগুলিকে সাধকের সামনে এনে রাখতে হয়। 

সাধনকালে সাধককে মনে মনে চিত্ত করতে 

হবে যে, এ বন্তগুলি সবই দিব্যভাবময়। এই 

চিন্তা অবলঘ্ধনে সাধনপথে চলতে চলতে 

সাধকের মনোবৃত্তি ক্রমে পরিশুদ্ধ হয়ে আসে? 

তার ইন্দরিয়াঙ্থরাগ ক্রমে রূপায়িত হয় ঈশ্বর- 
প্রেমে। যেমন, কতকগুলি তান্তিক ক্রিয়ায় 

পুরুষ সাধকের নিকট কয়েকটি বিশেষ 
বিশেষ ভর্িতে স্ত্ালোকের উপস্থিতির 

বিধান আছে। বিধান আছে, সাধক সে-সব 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ-৯ম সংখা 

দেখবে, কিন্ত কামানার দৃষ্টি দিয়ে নয়? সে- 
সময় এগুলিকে জগন্মাতার পবিত্র লীলাবিলাম 

ব'লে তাকে ভাবতে হবে। সাধককে এভাবে 

নিজ পাশবিক কামন1 সংযত ক'রে তার উধ্বে 

উঠে যেতে হয়। তত্ত্রশান্ত্র সাধককে জ্ঞান- 

যোগীর মতে! প্রলোভনকে এড়িয়ে চলতে বলে 

ন1, কাম্যবস্তর সম্মুখীন হয়ে বীরের মতো 

বুক ফুলিয়ে তাকে অতিক্রম ক'রে যেতে বলে। 

তান্ত্রিক সাধনায় এভাবে দেহকে জয় ক'রে 

মনকে আধ্যাত্মিক অন্ভূতিলাভের উপযোগী 

ক'রে তুলতে হয়। 

সেজন্ত তান্থিক সাধনায় কয়েকটি ক্রিয়ার 

অনুষ্ঠান খুবই বিপজ্জনক | সাধন-পথের এসব 
অংশে সাধকের মন অল্প সময়ে অনেক উচুতে 
উঠে যায় বটে, কিন্তু এদিকে চলার বিপদও 

তেমনি অনেক বেশী। ইন্দ্রিয়াসক্ত মনকে 
টেনে নামিয়ে আনার জন্য চোর! গর্ত ও ফাদের 

অভাব নেই এখানে; একটু অসাবধান হলেই 
সাধকের পদস্বলন হবার ও ভ্রষ্টতার গহ্বরে 

তলিয়ে যাবার ভয় খুব বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণ 

অবশ্য তার মায়ের কৃপায় স্ত্রীলোকমাত্রেই 

মাতৃজ্ঞান থেকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে, 

এবং তন্ত্রসাধনার সঙ্গে অতি-জড়িত কারণ- 

বারি বিন্বুমাত্রও পান না ক'রে তন্ত্রসাধনার 

সমস্ত ক্রিয়াগুলিই সমাধা ক'রে গেছেন। 
প্রতিবারেই ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠানের পর জপ 

করতে বসা মাত্র তার দিব্য ভাবাবেশ হ'ত, 

আর সঙ্গে সঙ্গে গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে 

যেতেন তিনি। ইন্দ্রিয়োদ্বীপক বিষয়গুলি 

তার ভধ্বগামী মনের নাগাল কোন কালেই 
পায়নি) কোন বিপথগামিত্বই তার উধ্ব- 

গমনে মুহুর্তের জন্তও বাধা! দিতে পারেনি 

তাছাড়া, বিহিত সাধনগুলির যে-কোনটিতে 

সিদ্ধ হ'তে কখনও তিন দিনের বেশী 



আশ্বিন; ১৩৭০ | 

সময় তার লাগেনি । 

কথা নয়। 

তন্রমাধনার ফল তিনি হাতেহাতে 

পেয়েছিলেন। এই সময় অতি অল্পকালের 
ব্যবধানে একের পর এক বহুবিধ দর্শনলাভ 

করেছিলেন তিনি । অসংখ্য দেবীমৃর্তির দর্শন 
পেয়েছিলেন; শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে তাদের 

চেহারা হুবহু মিলে যায়। দর্শনকালে 

অনেকেই তার সঙ্গে কথা বলেছেন, উপদেশ 

দিয়েছেন বহুভাবে | এ-সময় তিনি যে-সব 

দেবীর দর্শন লাভ করেছিলেন, তাদের মব্যে 

যোড়ণী বা রাঁজরাজেশ্বরীর রূপলাবণ্যই তার 
কাছে সবচেয়ে বেশী বলে মনে হয়েছিল। 

একদিন স্ষষ্টির প্রতীকরূপে একটি বিরাট 

জ্যোতির্ময় ত্রিকোণ দেখেছিলেন, দেখেছিলেন, 

তার ভেতর থেকে অসংখ্য জগৎ বেড়িয়ে 

আসছে । আর একদ্রিন অচিন্ত্য মহাশক্তি 

মায়ার স্ষ্টি-স্থিতি-বিনাশের প্রতীকরূপে এক 

অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন | দেখেন যে; গঙ্গাগর্ভ 

থেকে ধীরপদক্ষেপে একজন পরমাসুন্দবী 

সত্রীলোক উঠে এলেন। উঠে এসেই একটি 

সন্তান প্রসব করলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরম 

আগ্রহ নিয়ে সন্তরনটিকে আদর করার পর 

ভীষণ! মুর্তি ধারণ ক'রে সন্তানটিকে নিজের 
মুখে পুরে চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন । শেবে 

আৰার গঙ্গাগর্ভে ফিরে গিয়ে গঙ্গায় লীন হে 

গেলেন । 

এই সময় তিনি তন্ত্র ও যোগশান্ত্র-বপিত 
কুলকুণ্ডুলিনীর উধ্বগমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন । 
সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেকেরই মেরুদণ্ডের 

অভ্যন্তরে কেন্দ্রস্ব নালীর সর্বনিম্ন প্রান্তে এই 
দৈবীশক্তি কুণ্ডলীকতা হয়ে অবস্থান করেন। 
অধ্যাত্ব-সাধনার ফলে যখন এই কুগুলিনী শক্তি 
উপরের দ্বিকে উঠতে থাকেন, তখন তার 

এটিও কম আশ্চর্যের 

শীরামকৃষ্জের তন্ত্র-সাধন! ৪৭১ 

উধ্বগমনের বিভিন্ন অবস্থায় সাধকের বিভিন্ন 

প্রকার অধ্যাত্ম-অহ্ৃভৃতি আসতে থাকে। চরম 
সত্তার সঙ্গে একাত্মবোধই এই অহৃভূতির 

পরিসমাপ্তি। তাছাড়া শাস্ত্রে আছে, বিভিন্ন 

কালে উধ্বগমনের সময়ে কুলকুগুলিনী 
পাচপ্রকার বিভিন্ন গতি অবলম্বনে সঞ্চরণ ক'রে 

থাকেন। এই পাচপ্রকার গতির সবগুলিই 
ীরামকৃঞ্জদেব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 

কুগুলিনী শক্তির উত্থানের সময় গমনপথের 

বিভিন্ন স্থানে তার অবস্থানকালে সাধকের যত 

রকম ভাব ও দর্শনের বর্ণনা শাস্ত্রে আছে, 

তার সবগুলিরই উপলব্ধি হয়েছিল তার। 

শ্রীবামকষ্চের এই সব উপলব্ধি শান্ত্রবাক্যের 

সত্যত। প্রমাণিত করেছে। 

তাছাড়া, তান্ত্রিক সাধনার ফলে যে অষ্ট- 

সিদ্ধি বা অলৌকিক শক্তিলাভেব কথা শাস্ত্রে 
আছে, সে-সব শক্তিও এসেছিল তার মধ্যে। 

কিন্ত মা-কালীন্ কপায় সেগুলিকে অতি তুচ্ছ ও 

হেয় জ্ঞানে উপেক্ষা করতে শিখেছিলেন তিনি । 

সাধনকালে তার শরীর পর্বরোগ-বিশিমুক্ত 

ছিল, দেহবর্ণ হয়েছিল সোণার মতো। তার 

রূপ দেখে লোকে ই! ক'রে চেয়ে থাকত) 

সাধারণের দৃষ্টি এড়াবার জন্য মোটা! চাদরে 
সর্বাঙ্গ টেকে রাখতেন তিনি । বাইরের এই 

রূপ ফিবিয়ে নেবার জন্য জগন্মীতার কাছে 

প্রার্থনাও করেছিলেন । 

কাম ও স্থুরাপানের সঙ্গে ঈমন্মাত্র সম্পর্ক 
না রেখেও তান্ত্রিক সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ 

যে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন, তা 
নিঃসদেহে এই সব প্রাচীন সাধনাগুলির পবিত্র 

ভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে । ভগবান্- 
লাভের নিশ্চিত ও স্বতন্ত্র পথ বলে সছ্য-সমর্থনও 

দিয়েছে এগুলিকে। 



উদ্বোধন 
শ্রীকুমুদরঞন মল্লিক 

তোমরা কর নৃতন যুগের উদ্বোধন, 
স্বাধীন সবল দিব্য হউক দেহ মন। 

তুষ্টিতে ধার তুষ্ট জগত, 
খোজ তাকে, পাবার কি পথ ? 

কুটুম্বিতায় তোমরা ভর এই ভুবন । 

মানুষ হউক মনুষ্যত্বে পূর্ণ হে 
দস্ত দ্বেষ ও দর্প হউক চূর্ণ হে। 

আত্মীয় হোক সকল জাতি, 

সব ঘরেতেই পুজার বাতি, 
দৈন্য হউক দূরীভূত তৃর্ণ হে। 

মানব-জাতি ব্রাহ্মণ হোক ভক্তিতে, 

উদারতা পবিত্রতা নিষ্ঠা অন্থুরক্তিতে। 
অমুতের হোক অংশ-ভাগী, 

যেমন ভোগী, তেমনি ত্যাগী, 

মিলিত হোক সংযম এবং শক্তিতে । 

বিজ্ঞানী মন উড়াক রকেট ফান্ুষ গো, 

স্যগ্িনাশক না হয় যেন মানুষ গো। 

গ্রহে গ্রহে নিমন্ত্রণে 

যাউক স্ধার অন্বেষণে, 

অহঙ্কারে হয় না যেন বেহুস গো । 

যাহার দেওয়া শক্তিতে যে শক্তিমান্, 

অপব্যয় না করে যেন তাহার দান। 

এশ্বর্ঘ তার বাড়ক যত 

বিনয়ে রয় মাথা নত, 

গীত রহেন দর্পহারী ভগবান্। 

এত বিপদ্ বিড়ম্বনা বাড়ত নাঃ 

চললে তাহার বিরামবিহীন অর্চনা । 

জোড় হাতে ও হাটু গাড়ি, 
নিতে হবে কৃপা তারি, 

দিতে পারে তপ-ফল তার প্রার্থনা । 



স্বামী বিবেকানন্দ ও মাতৃপূজা 
ডক্টর রমা চৌধুরী 

আজ পুনরায় পরমণ্তভ মাতৃপৃজার কাল 

সযাসন্ন, যখন আমর! সকলে আশন্দোৎফুল্প 

হৃদয়ে সর্ব প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ কণছি সেই 

মহামাতৃগাথ। £ 

যা দেবী পর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংশ্থিতা। 

নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নম়ে| নমঃ ॥ 

(শ্রীশ্রুচণ্তী &। ৭৩) 

বস্ততঃ আীভগবান্কে নানান্ধপে ধ্যান- 

ধারণ|। কর যায়-_-পিতা-রূপে, মাতা-রূপে, 

পতি-রূপে, সখা-রূপে, সন্তান-ন্ূপে ইত্যাদি। 

কিন্ত আমাদের ভারতীয় মতে সাংসারিক 

ক্ষেত্রে যেরূপ, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সেন্ধপ 

মাতৃরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ। সেজন্তই আমাদের 

সর্বশ্রেষ্ঠ পৃঁজা মাতৃপৃজা, সেজন্ভই আমাদের 
পুণ্যশ্লোক অবতার, মুনি খধি, জ্ঞানী ও 

গুণিগণ যুগে যুগে এই মাতৃলীলাই প্রকটিত 
করেছেন পূর্ণতম গৌরবে । তাদেরই মধ্যে 
একজন বরেণ্য অগ্রগণ্য ছিলেন যুগাচার্য স্বামী 

বিবেকানন্দ । তার তেজোদৃপণ্ত ভাষণে ও 

রচনায় কি মধুরভাবেই না তিনি মাতৃতত্ব 
প্রপঞ্চিত করেছেন নানাভাবে । একটি মাত্র 

উদ্াহরণই নেওয়া! যাক £ 
48779 ৭ 1118১ 9179 13 [1169111897006) 

81,913 [,০5০', (দ-24) তিনি প্রাণ, তিনি 

জ্ঞান, তিনি প্রেম। 

অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনের ভাষায় তিনি 

সচ্চিদানন্বস্বরূপ| | 

প্রথমতঃ তিনি সৎ বা প্রাণ। বস্ততঃ 

এরূপ সত্তা, স্থিতি বা অস্তিত্বই পারমাথিক বা 
ব্যাবহারিক যে-কোন বস্তর বা তত্বের প্রথম 

১৬ 

কথ।। েঞওগ স্থাবখ্যাত ও স্থপ্রাচীন বৃহদী- 

রণ্যকোপশিনদে অতি সুন্দরভাবে বলা আছে £ 

আয্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুলবিধ: সোহম বীক্ষ্য 
নান্দায়শোহপশ্যৎ মোহহমস্মীত্যগ্রে ব্যহরৎ। 

_এই জগৎ পূর্বে পুরুষর্ূপ আত্মারূপে 
বর্তমান ছিল। সেই আন্না চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত 
ক'রে নিজেকে ভিম্ন আর কিছুই দেখলেন 
না। তিনি প্রথমেই বললেন, “আমি আছি'। 

এই “আমি আছি'ই হ'ল সর্ববস্তর, 
মর্বসত্তারঃ সর্বতত্বের, সর্বসত্যে র সর্বপ্রথম কথ!। 

ভারতীয় মতে--এর্ূপ অস্তিত্ব নিত্য 

নিধিকার নিরঞ্জন অস্তিত্ব । তার হাস নেই, 
বৃদ্ধি নেই; স্বখ নেই, দুঃখ নেই) পাপ নেই, 

পুণ্য নেই; আকুতি নেই, প্রবৃত্তি নেই। 
তবে কি আছে? আছে কেবল পরিপূর্ণ 

সত্ব, শাশ্বত শান্তত্ব । সেজন্থই তিনি "শাস্তং 

শিবমদ্বৈতম্' (মাতুক্যোপনিষদ্)-_ শান্ত, শিব। 
অদ্বৈত। তিনি শান্ত” কেন? কারণ তার 

কামনা করবার কিছুই নেই, প্রচেষ্টা করবার 

কিছুই নেই, আশা করবার কিছুই নেই-_- 
অর্থাৎ চঞ্চল হবার কিছুই নেই। তিনি 

নিত্যপূর্ণণ নিত্যতৃপ্ত,। নিত্যমুক্ত। শঙ্কর 

প্রভৃতির বিবর্তবাদ-মতে তার পরিণাম নেই, 

রামাহ্ুজ প্রভৃতির পরিণামবাদ-মতে তার 

পরিণাম আছে। কিন্তু উভয়মতেই তার 

বিকার নেই, পরিণাম থাকলেও পরিবর্তন 

নেই। সেজন্তই ভারতীয় মতে “সতা” ও 

“নিত্য” সমার্থক-য| সত্য। তা চিরস্থায়ী__ 

সত্য অস্থায়ী, অক্সস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী হতেই 

পারে না। এই অর্থেই তিনি “সৎঃ ! 



৪8৭৪ 

কিন্ত তিনি অজড়, জড় নন। এই অর্থেই 
তিনি “চিৎ । তিনি চির-উজ্জ্বল। “উজ্জলতা' 

কি? উজ্জ্বলত। আত্মস্থিতি, আত্মশক্তি, আত্ম- 
পূর্ণতা । কারণ “জ্ঞানের অর্থ আত্মদীপন, 

যেস্লে জ্ঞাত নেই, জ্ঞেয় নেই, কোন কিছুকে 
জান নেই, অথচ জ্ঞান আছে, পূর্ণ নিত্য জ্ঞান 

আছে,_যেমন হূর্য। আলোকই তার স্বরূপ 

--তার কার্য নয় নিজেকে প্রকাশ করা, 

অন্দের প্রকীশ করা, কিন্ত তার স্বরূপ কেবলই 

দেদীপ্যমান হওয়1; যেহেতু তার প্রকাশ দেখ- 
বার জন্য কেউ থাকুক ৰা না থাকুক, তার 

দ্বারা প্রকাশিত হবার কোন কিছু থাকুক ব! 

ন] থাকুক; তা চিরকালই প্রকাশশীল। একই 
ভাবে যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তারও কার্য নয় 

নিজেকে জান।, অথব|। অপরকে জানা। কিন্ত 

তার স্বরূপ কেবলই চির-ভাম্বররূপে বিরাজ 

কর।]। 

এক্সপ ভাম্বরত্বই আনন্দস্বরূপত্ব এবং আনন্দ- 

সবরূপত্বই প্রেমধ্ব্পত্ব। এস্বলেও পূর্ববৎ কেবল 
আনন্দই আছে, আনন্দোপভোগও নেই, 

আনন্দব-যোগ্য কোন কিছুই মেই;) কেবল 

প্রেমই আছে, প্রেমলীলাও নেই, প্রিয়ও নেই। 

কিন্ত এ কি এক অত্যাম্তর্য, অচিস্তনীয়, 

অসম্ভব অবস্থা নয়? স্থিতি আছে; অথচ 

পরিবর্তন নেই; জ্ঞান আছে, অথচ জান 

নেই; প্রেম আছেঃ অথচ ভালবাস! নেই__ 

এ কি ক'রে সম্ভব? তাহ'লে সংসারই ব| 

কি, এবং তার সঙ্গে এই শিরপেক্ষা সচ্চিদ]1- 

নন্দময়ী জননীর সম্বন্ই বা কি? 

স্বামীজী বলেছেন £ 319 15 10 6৪ 

00156159১ 596 9018:866 [0] 16. (-94) 

-তিনি জগতেই আছেন, অথচ জগৎ 

থেকে ভিন্ন। 

এ হ'ল স্থপ্টির দিকের কথা, সংসারের 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

দিকের কথা, পরিণামবাদের দিকের কথ|। 

এই দ্িকৃ থেকে তিনি কারণন্পে কার্য বিশ্ব- 

ব্রন্ধাণ্ডে পরিণত হয়েছেন । সেজন্য তিনি কার্ষে 

ওতপ্রোত হয়ে আছেন, অথচ কার্য থেকে ভিন্ন, 

যেহেতু কার্ধ-কারণ-সম্বন্ধ ভিন্নাভিন্ন-সম্বন্ধ | এই 

দিক্ থেকে তিনি যেন লীলাভরে নিজেকে 

ছুই অংশে বিভক্ত ক'রে নিজেকেই নিজের 
থেকে যেন মায় দ্বারা আবৃত করছেন, 

নিজেকেই নিজের থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করছেন, 

নিজেকেই নিজের সঙ্গে যেন সংযুক্ত করছেন। 
এই তো! হ'ল তার লীলা, এই তো হ'ল 

তার মায়।। 

এব্ধপে জগজ্জনশী একাধারে সচ্চিদানন- 

স্বরূপা ও লীল!-মায়াময়ী। একদিকে তিনি 

ব্রহ্ম, অন্তদিকে তিনি শক্তি। কিন্তু পরিশেষে 

সবই তিনিই, একমাত্র তিনিই, শাশ্বতকাল 

তিনিই । সংসারই ব| কি, আর বন্ধই বাকি; 

জীবই বা কি, আর জগৎই বা কি, কিছুই 
মিথ্য। নয়, কিছুই মায়! নয়, সবই তিনি । 

1]11)919 18176161107 8519601000১ 1001" 1001)- 

9179109 ০07 9] 
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৮1০0 3 19% 08369 800 1)17810 000 19598 800 

291] 9199 ৮810181), ৬৬1)৮ 081] 01 108108 8100 

08001001106 2 0159 01) 08911011060 01100911911) 

8100 40589161800, 1500 919 5০৪ ৮ঘম০। 
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00015978919 61018 1101 0009 800. 179 

8,1006, 

9501869009১ 91] 19 46079], 
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[39৮০19, 006 080, 69801 5০০. (1-11), 

_-সৎও নেই, অসৎও নেই, সবই আত্মা। 
আপেক্ষিকতার সমস্ত ধারণা দুর ক'রে দাও; 
সমস্ত কুসংস্কার দূর ক'রে দাও? সমস্ত জাতি 

জন্ম, দেবতা এবং আর সব কিছুই তিরোহিত 
হয়ে যাক। সত্ত। ও পরিণাম বিষয়ে ব'লছ কেন? 



আশ্বিন, ১৩৭০ ] 

দ্বৈত, অদ্বৈত সম্বন্ধে বল! ত্যাগ কর। তুমি 
কবে ছুই ছিলে যে, দুই বা এক সম্বন্ধে তুমি 
বলছ? জগৎ সেই পবিত্র আত্মা, সেই পবিত্র 
আত্মাই কেবল। যোগের কথা ব'লো৷ না, 

যা তোমাকে শুদ্ধ করবে। তুমি স্বভাবতই 
শুদ্ধ। তোমাকে কেউ শেখাতে পারে ন1। 

কিন্ত সবই যদি এক হয়, তা হ'লে পৃজার 
সম্ভাবন1 কোথায়, এবং সাথকতাই বা কি? 

00 অআ০)- 

(7-79) 

_কাকেই বা পূজা করবে? কেই বা 
পূজা করবে? সবই তো আঞা। 

তা হ'লে মাতৃপৃজা কি অসস্তভব, অসার্থক? 

“ভ10077 6০ 09101) ? 

81011)9 7 411 13 /$600201, 

অনেক দিয্নেছ তুমি ৪৭৫ 

না, তা নয়, যেহেতু এরূপ পৃজার মাধ্যমেই 
ক্রমশঃ উদয় হয় 'সর্বং খন্দিদং ব্রক্গ'-ন্নপ 

মহোপলব্ধি। আমরা জগজ্জননী থেকে ভিন্ন 

নই, ভিন্নাভিন্ন;) আমর! জগজ্জননী থেকে 
ভিন্নাভিন্নও নই, অভিন্ন--এব্নপ উপলব্ধি হয় 

ক্রমশঃ); এবং এতেই পুজার সার্থকতা ও 

পরম-চরম বিকাশ । 
9৮৪1)0 01) [118 18 6109 

০০ 29 0209 161 

6091). 

11611986  ০073111), 

618 70001%91:30" "009 

017011055, (1-340) 

_দপ্তায়যান হও। এই তে! হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ 

পৃজা। তুমি বিশ্বে সঙ্গে অভিন্ন। একত্বই 
সর্বো্ঠ ধর্ম । 

101011986  0:990 1৪8 

অনেক দিয়েছ তুমি 
শ্রীশান্তশীল দাশ 

অনেক দিয়েছ তুমি। কতটুকু যোগ্যতা আমার । 
রিক্ত আমি, তাই বুঝি দয়াময়, আমার ভাগার 
ভরে দিলে কত আলো, কত গান, কত ধন জনে? 

কত না এশখবর্-যার এতটুকু পাব যে তা মনে 
কোনদিন ছিল না তো! পাব যে সে-পাওয়ার যোগ্যতা 

কোথায় আমার বলো ? এক পাশে তাই এ দীনতা' 
নিয়ে আমি জনতার কাছ হ'তে দূরে, বহুদূরে 
আমার নিভৃত নীড় রচেছিগ্ন; আর মুছুস্ুরে 
আমার মনের কথা বলেছি, কারো কাছে নয়; 

অভিযোগ ছিল না তো, তার মাঝে মোর পরিচয় 

ছিল শুধু_অনেকের মাঝে আমি অতি সাধারণ 
ছিল।ম দীনত! নিয়ে এক কোণে, কোন আভরণ 
ছিল না কো, কোন চিহ্ন; তুমি ভেঙে দিলে সেই ঘর; 
নিয়ে এলে এ আমাকে সুবিশাল এই বিশ্বা'পৰ 

অনেকের কাছে; আর দিলে ভ'রে আমার ভাণ্ডার 

কত আলো, কত গানে-অহেতুকী তোমার কপার 
অজঅ খরশ্বর্য দিলে পূর্ণ ক'রে রিক্ত এ জীবন £ 

অনস্ত কপার খনি প্রেমময় তুমি নারায়ণ । 



বিবেকানন্দের ইতিহাম-চেতনা 
[ দ্বিতীয় পর্ব- পূর্বাহথবৃত্তি ] 

অধ্যাপক শ্রীঅমুল্যতৃষণ সেন 

৮ ( মারাঠা ) 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা ও শিখ--ভারতের 

এই ছুটি সম্ভাবনাময় জাতির উত্থানের কাহিনী 

যেমন বিচিত্র ও বিস্ময়কর, অবলুপ্তির কাহিশীও 

তেমনই আকশ্মিক ও বেদনাদায়ক । সংশ্লিষ্ট 

ইতিহাস-গ্ন্থসমূছে বণিত এই উত্থান-অবলুপ্তির 
বহিরঙ্গ ঘটনাবলীর পন্চাতে যথাক্রমে যে 

ভাবসমৃদ্ধি এবং ভাবগত দন্ত রয়েছে, স্বামীজীর 

ইতিহাস-চেতনায় তার! প্রতিবিষ্িত। তার 

এই অভিনব দিগদর্শন ভারতের সামগ্রিক 

ইতিহাস-অন্বশীলনের যে অপরিহার্য অলস্বরূপ, 

সে-কথাই অতীত ও মধ্যযুগের ধারাবাহিক 

বিশ্লেষণে বলতে প্রয়াম করেছি। বলা বাহুল্য 

যে, এই বিশ্লেষণের পশ্চাতে বর্তমান লেখকের 

বয়ংসম্পূর্ণতার বা ক্রটিশূন্ততার কোন দাৰি 
নেই। 

পুনার পেশোয়ার অধিনায়কত্বে মারাঠার 

নব অভু থানের এবং শেষ পরিণতির খুটিনাটি 
এ-স্বানে আলোচ্য নয়। দু-একটি ইঙ্গিত 

দেওয়! হচ্ছে মাত্র। ওগরঙ্গজীবের সঙ্গে দীর্ঘ- 

কালস্থায়ী সংগ্রাম মারাঠার জাতীয় জীবনেও 

কম বিপাঁয় ঘটায়।ন। স্বাধীনত। তার বজায় 

রইল বটে, কিন্ত মহারাষ্ত্রের সামাজিক ও 

বাষ্িক জীবনে নামলো! বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য আর 

অরাজকতা । এ থেকে মারাঠাজাতিকে 

উদ্ধার করলেন পুনার চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-বংশের 

সন্তান বালাজি বিশ্বনাথ। শ্শিবাীর পৌর 

ছত্রপতি শাহ তাকে পেশোয়া-পদে বরণ 

করলেন: ১৭১৩ খৃষ্টাব্বে। কাগজে-কলমে যাই 

হোক ন1 কেন, তখন থেকে ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন 

শক্তির দৌলতে পুনার পেশোয়া হলেন মারাঠা 
রাষ্ট্রের পুরোধা । সাতারায় বসে ছাত্রপতি 

তাকে মাঝে মাঝে পরামর্শ দিয়ে এবং ভার 

সর্বকার্ষে অন্থমোদন দান ক'রে প্রতুত্ব বজায় 

রাখছেন মাত্র। শাহর মৃত্যুর (১৭৪৯) পরে 

সাতারার সকল মর্যাদা এমনকি নাম পর্যন্ত 

মারাঠা-রাঁজনীতি থেকে মুছে গেল। 

১৭২০ খৃঃ পিতার মৃত্যুর পর পেশোয় 

হলেন বাজিরাও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় 

রাজনীতির বদ্ধ জলাশয়ের গভীর পক্ষে এই 
একটি পন্কজ। মারাঠাজাতির ইতিহাসে 

শিবাজীর পরেই বাজিরও-এর স্বান। তৎ- 

কালীন জটিল রাজনীতির ও কুটনীতির আবর্ডে 

আন্দোলিত হয়েও পেশোয়া বাজিরাও মাবাঠা- 

জাতির আশ! ও আকাজ্ষার বলিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ 

রূপায়ণে সফলতা অর্জন করেছিলেন। 

শিবাজীর স্বপ্ন ও সাধনাকে ব্যাপকতর রূপ 

আরোপ করতে গিয়ে তিনি পরিকল্পন! করলেন 

ভারতজোড়া £হিন্দুপদ-পার্দশাহী'র। তৎ- 

কালীন রাজনৈতিক অবস্থা জাতির এই মহা- 

শক্তিধর অধিনায়কের উচ্াভিলাবের অন্থকৃগ 
ছিল। তার নিজের এবং সিম্ধিয়া হোলকার 

গাইকোয়াড় ভোসলে প্রমুখ যারাঠা-নায়কদের 

কর্মতৎপরতায় দাক্ষিণাত্যের সঙ্ঘবদ্ধ মারাঠা- 

জাতি প্রাধান্ত স্বাপন করলে ভারতের সর্বদিকে। 

উত্তরে, দক্ষিণে ও পূর্বে। ছূর্বল পরমুখাপেক্ষ 

দিল্লীর মুঘল সম্রাট মারাঠার এই অপূর্ব প্রসার- 

লাভের অলহায় দর্শক-মাত্র। এই নায়কদের 
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কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল মারাঠা সামস্তচক্র । 

উত্তরকালে ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির 

বিধানে তৎকালীন ব্যাপক দুর্নীতির পক্কিলতায় 

কলঙ্কিত এই সামন্তচক্রই জাতীয় অনৈক্যের 

প্রতিভূ হয়ে দারুণ স্বার্থের কোলাহলে মারাঠার 
পতন ও অবলুপ্তিকে অনিবার্য ক'রে তুলেছিল । 

রাজতন্ত্রে বা একনায়ক-তস্ত্রে রাজধানী ও 

রাজদববারের আবহাওয়া সমগ্র দেশের আব- 

হাওয়ার চাবিকাঠি-স্ব্ূপ। জাতি প্রভাবিত 

হয় নেতৃত্বের চরিত্র দ্বারা । জাতির নেতৃত্বে 

শুধু সামরিক প্রতিভ! এবং কূটনৈতিক দক্ষতা 
থাকলে সে-জাতি সাময়িক-ভাবে প্রাধান্য 

স্থাপন হয়তো! করতে পারে, কিন্তু সে-প্রাধান্থয 

ব্দবুদের মত ক্ষণস্থায়ী। কোন জাতি বা 
দেশের বড় হবার এবং আঘাতের পর আঘাত 

খেয়েও নত হয়ে না পড়ার পেছনের বহস্ত তার 

ধর্মপ্রাণতা এবং আদর্শনিষ্টা। ভারতের 

ইতিহাসে এর সত্যত! বারবার প্রমাণিত 
হয়েছে।  তুকারাম - নামদেব - রামদাসের 

আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বদ্ধ মারাঠা-জাতির 

বলিষ্ঠ নায়ক শিবাজীর ভাবাদর্শ বাজিরাও-এব 

আমলেও একেবারে ফিকে হয়ে যায়নি। 

যেউদ্দার ধর্ম এদেশের ইতিহাপ গড়েছে, সে-ধর্ম 

তার শক্তির উৎ্স-স্বরূপ ছিল, অষ্টাদশ শতাবীর 

দ্রিগন্ত-বিস্তৃত আধারে তখনও ত' মারাগা-চরিত্র 

থেকে হারিয়ে যায়নি । 

প্রমাণ-স্বর্ূপ একটি ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যময় 

কাহিনীর অবতারণ1 কর! যেতে পারে। 

পারস্ত-সম্বাটু নার্দিরশাহের ভারত-আক্রেমণ 

ও দিল্লী-লুষঠন বাজিরাও-এর মৃত্যুর একবছর 
আগের ঘটন1| বাজীরাও মুঘলের শক্র, কিন্ত 

বিদেশী নাদিরের বিরুদ্ধে মুঘলের পরম মিত্র। 

বাজিরাও-এর “হিন্দুপদ-পাদশাহী'র পরিকল্পনায় 

'ফ্ারত থেকে মুসলমান উৎসাদনের অবাসত্তর 

বিবেকানশ্দের ইতিহাস-চেতন! ৪৭৭ 

কর্মস্থচি কখনও স্থান পায়নি। একদ| মুঘল 
আকবরের অধিনায়কত্বে যে মহাভারত হিন্দু- 

মুসলমান-মিলনে গড়ে উঠেছিল, মনে হয় মারা? 
পাদ্রশাহীতে সেই ভারতকেই জাগ্রত করার 

প্রয়াস তিনি করেছিলেন। হায়দারাবাদের 
নিজাম তখন যুঘলশক্তির একমাত্র নির্ভরস্থল, 
তিনিই প্রধান উজীর মুখল সম্াটের। আবার 

দাক্ষিণাতো হায়দারাবাদই সবচেয়ে বড় মুশ্লরিম- 
রাজ্য, মারাঠা-রাজ্যের প্রতিবেশী ও আজন্ম- 

প্রতিদ্বন্দী। পরমশক্র এই নিজামের সঙ্গে এবার 

মৈত্রীর প্রস্তাব ক'রে লিপি প্রেরণ করলেন 

পেশোয়া বাজির।ও, যিনি ভেবেছিলেন যে, 

বৈদেশিক শাদ্িবের আক্রমণে শুধু উত্তর ভারত 

নয়, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাই বিপন্ন । সেই 

লিপির বার্তা ছিল এইরূপ : দাক্ষিণাত্যের হিন্দু 
ও মুসলমান, এই পরম সংকটে এসো! আমর] 
চিরাচরিত বিবাদ ভুলে গিয়ে সম্মিলিত হই, 
আমাদের সংহত শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ি 
নাদিরের সেনাবাহিনীর উপর । আমি আমার 

বিপুল মারাঠা-বাহিনী দিয়ে দাক্ষিণাত্যের 
নর্মদ! থেকে উত্তর ভাবতের চণ্বল পর্যস্ত সমগ্র 

ভূখণ্ড ছেয়ে ফেলব । 

শ্রেষ্ঠ মারাঠা-সেনাপতি চিমনাজি ( বাজি- 

রাও-এর ভ্রাতা) তখন পতুগীজদের গুরুত্বপূর্ণ 
ঘাটি বেসিন অবরোধ করেছিলেন। বাজিরাও 

তৎক্ষণাৎ আদেশ পাঠালেন, ও-কাজ 

অসমাপ্ত রেখে চিমনাঞ্জি যেন সর্বশক্তি নিয়ে 

উত্তৰ ভারতে অগ্রসর হন, বিপন্ন মুঘলের 

সাহায্যের দস্যু নাদিরশাহের বিরুদ্ধে। 

ইতিমধ্যে বেসিনের পতন হয়েছে, পতুগীজ 
চিমনাজির হাতে পধুদস্ত। দেরিতে আদেশ 
পেয়ে চিমনাজি সসৈন্ঠে যাত্রা করলেন উত্তর 

ভারতে । কিন্ত তার পৌহানোর পূর্বেই 

মুঘলের তথ! ভারতের বহু মণি-মাণিক্য জুন 
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ক'রে দিল্লী ছারখার ক'রে দিয়ে নাদির স্বদেশে 

ফিরে গেছেন । তারপর ১৭৪০ খুঃ বাজিরাও- 

এর মৃত্যু হ'ল। পেশোয়! হলেন পুত্র বালাজি 
বাজিরাও । 

বাজিরাও-এর উদার জাতীয়তাবাদ 

ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকালীন রাজনীতির 

আকাশজোড়! নিবিড় কৃষ্জমেঘের কোলে 

ক্ষণিকের জন্ত বিদ্যুৎঝলকানি মাত্র। 

শিবাজীর বলি কর্মযোগের আংশিক 

উত্তরাধিকারী বাঞ্জিরাও পুক্র বালাজি 
বাজিরাওকে দিয়ে গেলেন বিরাট সাআজ্যের 

সম্ভাবনা আর বিপুল সমান । কিন্তু দিয়ে 

যেতে পারলেন না সেই ধর্মাশ্রযী আদর্শ, যা 

মারাঠা-জাতিকে প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে 

(শিবাজীর আবির্ভাব কাল থেকে) অনামান্ 

বৈশিগ্যে উজ্জ্বল রেখেছিল । ছত্রপতি শিবাজীর 

রায়গড়ে গুরু বামর্দাস ছিলেন, ছিল গৈরিক 

পতাকা; পেশোয়া বাজিরা1ও-এর পুনায় আর 

কোন রামদাস এলেন ন। আধ্যাত্মিক চৈতন্তের 

শক্তিমন্ত্রে “হিন্দুপদ-পাদশাহীকে' অভিষিক্ত 

করতে, জাতিকে নৃতন ক'রে দীক্ষা দ্িতে। 
নামদেব-তুকারাম-রামদাসের  ভাবসমুদ্ধির 

ভাগ্ডারে আর কিছু জম পড়ল না।, ব্যয়ের 

আধিক্যে তা বুঝি নিঃশেষ হবার উপক্রম হ'ল | 

১৮৯৪ খৃঃ মাঞ্জাীজবাসীদের অভিনন্দনের 

উত্তরে আমেরিকার বস্টন শহর থেকে স্বামীজী 

একটি দীর্ঘ লিপি প্রেরণ করেন। ভারতে তি- 

হাসের ধারার স্ত্রকার স্বামী বিবেকানন্দ 

তাতে হিন্দধর্মের সার্বভৌমিকতার পটভূম়িকায় 
ভবিষ্যৎ ভারতের এক উজ্জল ছবি একেছেন। 

'ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে 

নয় চৈতন্তের শক্তিতে । বিনাশের বিজয়- 

পতাকা লইয়া! নয়, শাস্তি ও প্রেমের পতাকা 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

লইয়া সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে। অর্থের 
শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে ।,--জানি 

না, এভাবে ভারত কৰে আবার উঠবে। 

এটুকু জানি, একদ] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
গুরু রামদাসের গৈরিক পতাকাতলে 

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে শিবাজী এসেছিলেন, 

মারাঠা জেগেছিল চৈতন্ঠের শক্তিতে । 

বালাজি বাজিরাও-এর আমলে মারাঠা- 

জাতির এই চৈতন্তশক্কি নিঃশেষ হয়ে গেল। 

আপাতদৃষ্টিতে বালাজি বাজিরাও বাজিরাও-এর 

যোগ্য উত্তরাধিকারী, পিতার আরব্ধ কার্ষের 

সন্তোষজনক সমাপ্তি-সাধনকারী। ভারতের 

উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে 

প্রসারিত মারাগা-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সা 

পুনার পেশোয়! বালাজি বাজিরাও, দিলীর 
মুঘল সঞ্রাটু মারাঠার আদেশের অপেক্ষায় 

নতমস্তক, চৌথ ও সরদেশমুখীর বক্ধান্ত্ে 
আঘাতে ব1 তার ভয়ে অন্তান্ত ভারতীয় রাজ! ও 

নবাবগণ অবনত ও সন্্ত। কিন্ত এই অপূর্ব 
সাফল্যের পশ্চাতে ছিল জড়শক্তির খেলা, 

বালাজি বাঞ্জিরাও-এর হিন্দপদ-পাদশাহীর 

রূপায়ণে ছিল প্রচণ্ড ফাকি বা কুটনৈতিক 
চালাকি । 

কিন্ত চালাকির দ্বারা কোন মহৎকার্য 

সম্পন্ন হয় না_এ স্বামীজীরই কথা । তাই 
প্রচণ্ড আকম্মিকতায় হিন্দুপদ-পাদশাহীর সমাধি 

রচিত হ'ল পানিপথের রূণক্ষেত্রে ১৭৬১ ঘৃঃ, 

বাজিরাও-এর পরিকল্পনা ইতিহাসের ব্যর্থ 

পরিহাস হয়ে রইল। বালাজি বাজিরাও 

আর বেশিদিন বাচেননি। 

একট! রণক্ষেত্র কেমন ক'রে এতবড় একটা 

শক্তিকে একেবারে ধরাশায়ী করলে ! ইতিহাস 

বাইরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার খুঁটিনাটি 
বিচার করেছে। স্বামীজী করেছেন অন্ত 
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দিয়ে বিচার। তার মতে মারাঠা-জাগরণ 

(এবং শিখেরও জাগরণ ) প্রতিক্রিয়াশীল, 

ছিল, এ ছিল “ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুতথানের প্রতিনিধি- 

স্বরূপ, উভয়েই (মারাঠা ও শিখ ) মুসলমান 
রাজত্ব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল 
প্রেরণ ও কর্মপ্রবৃত্বি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।' 

স্বামীজীর দেহাবসানের আট বছর পরে ১৩১৬ 

সালে চেত্রমাসের প্রবাসপীতে রবীন্দ্রনাথের 

শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত 

হয়। তাতে তিনি লিখেছেন, “আমাদের 

দেশে বারংবার ইহাই দেখ! গিয়াছে যে, এখানে 
শক্তির উদ্তব হয়, কিন্ত তাহার ধারাবাহিকতা 

থাকে ন|। মহাপুরুষের| আসেন এবং তাহারা 

চলিয়া যান--তাহার্দের আবির্ভাবকে ধারণ 

করিবার, পালন করিবার, তাহাকে পুর্ণ 

পরিণত করিয়৷ তুলিবার স্বাভাবিক সুযোগ 
এখানে নাই।-_ইহার কারণ আমাদের 

বিচ্ছিন্নতা । যে মাটিতে আঠা একেবারেই 

নাই, সেখানেও বায়ুর বেগে বা পাখির মুখে 

বীজ আসিয়! পড়ে, কিন্তু তাহ অস্কুরিত হয় না, 

অথবা ছু-চারটি পাত বাহির হইয়! মুষড়িয়! 

যায়।? 

ভারতের এই অভিশাপ মহা-কবির 

লেখনীতে অপূর্ব ভাব পেয়েছে! মারাঠ! 

ও শিখ ইতিহাসে এ-কথা নির্মমভাবে সত্য। 

ওই প্রবন্ধে ববীন্্রনাথ আরও বলেছেন, 

“শবাজীর মনে যাহ] বিশুদ্ধ ছিল, পেশোয়াদের 

মধ্যে তাহ! ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার্ধপে 

কলুষিত হুইয়া উঠিল ।, 

এ মন্তব্য বিশেষভাবে বালাজি বাজিরাও- 

এর কর্মধারায় প্রযোজ্য । যে এঁক্য ববীন্দ্র- 

নাথের ভাষায় “ভাবের বাহন” সে এক্য 

বাজিরাও-এর অসামান্ট ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতা- 

গুণে কিছুকাল মহারাষ্থে বজায় ছিল। 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। ৪৭৯ 

অদূর অতীতের আধ্যাত্মিক জাগরণ প্রতিক্রিয়া 
শীল হয়ে ভাবগত দৈন্তে তখনও ততট] প্রকট 

হয়নি, যদিও ভিতরে ভিতরে তার আয়োজন 

চলছিল। বাজিরাও-এর চরিত্র সমালোচনার 

উধ্র্বেনয়। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে 
তিনি মারান্টী সংহতি বা ভাবগত এক্যের 

উপর জোর ন1 দিয়ে সাম্রাজ্য-বিস্তার ও 

ব্যক্তিগত প্রাধান্ত-স্কাপনের কুটিল পথে 
অগ্রসর হয়েছিলেন । শিবাজীর সংযম, বাস্তৰ 

বুদ্ধি এবং ওদার্য বাজিরাও-এর ছিল ন1। 

বালাজি বাজিরাও-এর শাসন-পদ্ধতিতে এবং 

ব্যক্িগত চরিত্রে এর প্রতিক্রিয়।৷ নগ্ন হয়ে 

দেখ! দিল। পুনার রাজদরবার থেকে ধর্ম 
নিল বিদায়। আকাশম্পশশী দস্ত, জটিল 

কূটনীতি আত্মসর্বস্বতা ও আদর্শহীনতার ফলে 
বিচ্ছিন্নতা ও 'নৈক্য আত্মপ্রকাশ করলে। 

বাইরের দৃষ্টিতে যদিও তখন মারাঠা- 
সাম্রাজ্য ক্ষমতার শীর্ষস্বানে আরোহণ করেছে, 
তবু ভিতরে যে এক্যের বাধন, তা ছিল 

একেবারে বালির বাধ। নিজের প্রাধান্ত 

সুরক্ষিত করতে বাজিরাও মারাঠ1-সামস্তদের 

পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে কুষ্ঠিত হতেন 
না। এঁক্যবদ্ধ সুসংহত আদর্শনিষ্ঠ মারাঠা- 

জাতির প্রাধান্ত তার কাম্য ছিল না, ছিল 

নিজের একচ্ছত্র সম্রাটু হবার অপরিসীম 
লোভ। তার সৈম্তবাহিনীতে ভাড়াটে 

ফিরিঙ্গিদের প্রাধান্ত, নির্ভরত। জড়শক্তিতে-_ 

সমরনৈপুণ্যে এবং কুটকৌশলে । মারাঠা- 
নৌসেনাপতিদের অগ্রগণ্য আংরিয়াকে ব্যদ্ধি- 

গত কারণে পধুদস্ত করাতে পেরে তিনি 
উল্লমিত। বিভিন্ন মারাঠা-নায়ক তার শক্তির 

স্তস্ত নয় এক একটি পথের কণ্টক। সামস্ত- 

চক্রের অনান্য প্রধানেরাও এ ভাবগত দেস্তে 
ব্যতিক্রম নন। একদা মুখলের পদানত 
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রাজপুতের। গোয়ালিওরের সিদ্ধিয়া এবং 

ইন্দোরের হোলকারের আশ্রয় লাভ ক'রে 
মুক্তির নিঃশ্বাম ফেলতে পারবে ভেবেছিল, কিন্ত 

তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হ'ল না| মারাঠার 

অত্যাচার ও শোষণ মুসলমানের কীর্তিকেও 
ছাপিয়ে গেল। মারাঠার “হিন্দুপদ-পাদশাহী' 

অপর হিন্দুদের কাছে একট! বিভীষিকায় 

পরিণত হ'ল। নাগপুরের ভোস্লে রাজার 
বগির সৈগ্দল নিষ্ঠুর ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে 
বাংলার বুকে যে তাগুবন্ৃত্য করেছিল, তা বুঝি 

তৈমুর-নাদিরের দস্থ্যতাকেও হার মানায় 

ংলার হিন্দুজনগণ নবাব আলিবর্দিখাকে 
ছু-হাত তুলে আনীর্বাদ করেছিল, যখন তিনি 

ছলে বলে কৌশলে বগি-দস্যদের পৈশাচিক 
অত্যাচার থেকে শেবপস্ত তাদের রক্ষা করতে 

পেরেছিলেন। চৌথ ও লরদেশমুখী নিছক 

রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিবাজীও আদায় করতেন 

অপর ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধানদের শিকট থেকে 

আকম্মিক আক্রমণ দ্বারা কিংবা ভাতি প্রদর্শন 

দ্বারা। কিন্ত পেশোয়াশাহী এই শির কর- 
আদায়কে একটানা দস্থ্যতা ও লুনের 

নামাস্তরে পরিণত ক'রে ভারতের হিন্মু- 

মুসলমানের সহাহ্ৃভুতি বা আহ্বগত্য হারিয়ে 

ফেলল। 

সুতরাং মুক্তির বাতা নেই বালাজী 

বাজিরাও-এর হিন্দুপদ-পাদশাহার রপায়ণে, 

আছে দম্ভ, ধর্মান্ধত, বিচ্ছিন্নতা আর 

পরুগীড়ন। পাশিপথের তৃতীয় যুদ্ধে যে বিরাট 
মারাঠাবাহিনী অনভিজ্ঞ যুবরাজ বিশ্বাসরাও 

এবং সদাশিবরাও ভাও-এর নেতৃত্বে প্রেরিত 

হ'ল, ত] হিন্দুর শাশ্বত আদর্শে উত্বদ্ধ কোন 

সঙ্ঘবন্ধ জাতীয় বাহিনী নয়। পঞ্চমবার ভারতে 

অভিযানকারী আফগানরাজ আহযেদশাহ 

ছুর্রাণির সঙ্গে যে পঞ্জাৰের অধিকার নিয়ে 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 

মারাঠাদদের সংঘর্ষ, খাইবার গিরিবর্স পর্যস্ত 
সেই পঞ্জাৰ-বিজয়ী মারাঠী নায়ক রঘুনাথরাও 
(বালাজি বাজিরাও-এর ভ্রাতা, পরবর্তীকালে 

জাতির শক্র বাঘোব| নামে ইংরেজের মিত্র) 

এই যুদ্ধে অন্বপস্থিত। বিভিন্ন নায়ক ধারা 
উপস্থিত, তাদের মধ্যেও রেষারেষির অস্ত 

নেই; অনভিজ্ঞ তরুণ বিশ্বাসরাও-এর 
পদাধিকার-বলে অধিনায়কত্ব প্রধান মারাঠা 

যোদ্ধাদের মনঃপূত ছিল না! পঞ্জাবের 

শিখেরা তখন গুরুগোবিশশ সিংহের 

আদর্শে অহ্বপ্রাণিত হয়ে মুসলমান ছুর্রানির 

পঞ্জাব অধিকারকে পদে পদে বিদ্বিত করছে; 

তবুও তার! পানিপথের প্রান্তরে একই শক্রুর 
বিরুদ্ধে মারাঠার পাশে এসে দাড়ালো না। 

এল না রাজপুত তার শোধ আর দাট্যনিয়ে 
মারাঠাকে সাহায্য করতে । অথচ বিদেশী 

ছুর্রানি অযোধ্যার নবাব শ্ুগাডদ্দৌল।কে 

পক্ষে টেনেছেন, দিল্লীর মুঘল সম্রাঢের শুভেচ্ছা 

লাভ করেছেন। পাশিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 

একট। বিরাট সম্ভাবনাময় জাতির আশাভরস। 

নিল ক'রে দিয়ে ইতিহাসে এক যুগাস্তকারা 

ঘটন! হয়ে রইল। বিজয়ী আহমেণশাহ 

দুর্রাণি কিস্ত ফিরে গেলেন শুধু পঞ্জাবে তার 

আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে। ভারতীয় 

কোন নরপতিই এর কোন স্মযোগ নিতে 

পারলেন না। পরোক্ষ সুবিধে হ'ল ইংরেজ- 

শক্তির, য| বঙ্গদেশ থেকে এবার পশ্চিমে অগ্রসর 

হয়ে ক্রমে ভারতজোড়1 সাম্ত্রাজ্য-স্থাপনের 

সুবর্ণ সুযোগকে কার্যকর ক'রে তুলবে । 

একট। কথ। এ-্প্রনঙ্গে মনে রাখ! দরকার। 

হিন্দুপদ-পাদশাহীর স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেল বটে, 

কিন্ত মারাঠাশর্তি তৎকালীন ভারতে অন্থতম 

শ্রেষ্ঠশক্তিরূপে আরও অন্ততঃ চলিশ বছর টিকে 

রইল। এই অসামান্ত কৃতিত্বের পশ্চাতে 
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যে কয়েকজন মারাঠাঁনায়কের বলিষ্ঠ দ্বান 

রয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বাগ্নে স্মরণীয় বালাজি 

বাজিরাও-এর প্রতিভাবান পুত্র পরবর্তী 
পেশোয়া তরুণ মাধব বাও। মাধব রাও 

অসাধ্য*সাধন করেছিলেন। এঁতিহাসিকেরা 

বলেন, এই যুবকের অকালমৃত্যু মারাঠাদের 
ইতিহাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের চাইতেও 

বেশী বিপর্যয়কারী ঘটনা । আর একজন 

বিচক্ষণ ব্যক্তি পরবর্তী পেশোয়াদের প্রধান 

অমাত্য নান! ফড়নবিশ। তিনিই মারাঠা- 

জাতির শেষ আলোক-রশ্বি। ১৮০০ খুঃ তার 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যারাঠার যেটুকু সংহতি ও 

বিচক্ষণতা ছিল, তা! বিলীন হ'ল। তারই 
জন্ঠে বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনাবরেল ওয়ারেন 

হেস্টিংপের আমলে মারাঠার জন্য ইংরেজের 

আধিপত্য-বিস্তারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ 

হয়েছিল। মাধব রাও ও নান। ফড়নবিশ 

জাতির সকল গ্রানি ও গলদকে ব্যক্তিগত 

বলিতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা আড়াল 

কবেছিলেন। অপূর্ব সংগঠন শক্তি দ্বারা 

অভ্যন্তরে ক্ষয়ে যাওয়। মারা-রাষ্থের 

বহিরঙ্গকে এমন ক'রে তার! সাজিয়ে ছিলেন 

যে, সাআ্াজ্যবাদশীতি-বূপায়ণে অপূর্ব সাফল্যের 

অধিকারী লর্ড ওয়েলেসলির আমলেও 

ইংবেজের ধারণ ছিল যে, শেষ পর্যন্ত সমগ্র 

ভারতের আধিপত্য বিভক্ত হবে ইংরেজ 

আর মারাঠাদের মধ্যে। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা 

যুদ্ধ তখন আসন্ন। এই যুদ্ধে যখন মারাঠার 

অনৈক্য ও ছুর্নীতি ইংরেজ-সাফল্যের পথ এত 

সুগম ও সহজ করলে, তখন ইংরেজও কম 

বিস্মিত হ'ল না । ১৮১৮ খৃঃ তৃতীয় মারাঠা 

যুদ্ধের ফলে লর্ড হেস্টিংদ শতদ্র নদী পর্যস্ত 

সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজ-অধিকারে 

আনলেন । মারাঠা-জাতির পতন সম্পূর্ণ হ'ল। 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন! ৪৮১ 

এ-কথা সদ্দেহাতীত ষে ধর্মট্যুত মারাঠ।- 

জাতি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে, 

ইংরেজ উপলক্ষ-মাত্র | 

৯ (শিখ ) 

৮**** কোন সেনাপতি বা রাজা কোন 

কালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, 

খষিগণই চিরকাল সমাজের নেতা ।**.**. 

আমাদিগকে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, 

উপলদ্ধি করিতে হইবে । তখনই আমাদের 

মুখ হইতে যে-বাণী নির্গত হইবে, তাহ! 

অব্যর্থ, অমোঘ ও শক্কিসম্পন্ন হইবে ।! 

( মাছুরা-অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী ) 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিখ-জাগরণের গুরু 

গোবিন্দ সিংহের এঁতিহাসিক গুরুত্ব-নিরূপণে 

স্বামীজীর এই বাণী স্মরণীয়। স্বামীজীর 

বাণী ও রচনায় একটি বেশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 

যায়। তিনি স্বভাবতই সর্বত্র ধর্মের কথা 

বলছেন, শাস্ত্র আলোচনা করছেন এবং তার 

অসাণাবণ জ্ঞান ও উপলব্ধি দ্বারা অতীতকে 

আশ্রর্যভাবে, বর্তমানের পটভূমিকায় জীবস্ত 

ক'রে তুলছেন। তারধ্যানে ও মননে চিন্ময় 
ভারত যেন মূর্ত হয়ে উঠছে। ভবিষ্যৎ 
ভারতের ছৰি আকছেন তিনি শাশ্বত ভারতের 

এই মূর্তির ছকে। ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল 

ছবিটি এই যে তিনি প্রপঙ্গক্রমে একে যাচ্ছেন, 

তার পটন্ুমিতে রয়েছে তার অমোঘ ধর্ম-স্থত্রটি, 
যার ভাষ্য-হিসেবে অনায়াসে অতীত ও মধ্য- 

যুগের ইতিহাসের বহু ঘটন! উপস্থাপিত করা 

যায়। উপরি-উক্ত বাণীটি তার আরও অনেক 

বাণীর মতো? ইতিহাসের ঘটনাবলীর 

পরিপ্রেক্ষিতে একটি উপল সত্য। শিখদের 
উথ্থানকাহিনী এই বাণীর একটি সু প্রকাশ। 



৪৮২ 

ভারতের এতিহাসিক ক্রমবিকাশে' ম্বামীজী 

লিখেছেন £ এইকালে একজন শক্তিমান্ দিব্য- 
পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। স্থজনী- 
প্রতিভা-সম্পন্ন শেষ শিখগুর গোবিন্দ সিংহের 

আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখসন্প্রদায়ের 
সর্বজনবিদিত রাজনৈতিক সংস্থা গড়িয়। 

শিখদের ইতিহাস প্রধানতঃ তাদের 

দশজন গুরুর ইতিহাস। গুরু নানকের 

বিশ্বোদার প্রেম-ধর্মের উপদেশে ও আকর্ষণে 

একদা! জাতিধর্মনিবিশেষে বহু ব্যক্তি তার 

কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। কালক্রয়ে এবং 

্রতিহাসিক প্রয়োজনে এই নিরীহ নানক- 
পন্থীর! আলাদ! এক সম্প্রদায়ে পরিণত হ'ল। 

নানকের পরবতী গুরুদের নেতৃত্বে পঞ্জাবের 

এই শিখ (শিষ্য )-সম্প্রায় মুসলমানের 

অত্যাচার ও উপদ্রব থেকে নিজেকে বাচাবার 

জন্তে কেমন ক'রে ধীরে ধীরে এক দৃঢ়বন্ধ 
জাতিতে সংহত হল, সে-কথা তার স্বকীয় 

বৈশিষ্ট্যে উজ্জল । দশম বা শেষ গুরু গোবিন্দ 

সিংহ ছুই শিখ-সম্প্রদ্দায়কে এক বলিষ্ঠ দৃঢ়বন্ধ 

সামরিক জাতিরূপে গড়ে তোলার কাজ সম্পন্ন 

করলেন। আত্মরক্ষার জরুরী তাগিদে এই 

ধর্মগুরু নিছক ধর্মপ্রচারের কাজকে সংহত 

করলেন, অবলীলাক্রমে সেনানায়ক ও 

রাজনীতিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তার 

আদেশে গুরুর আসন শুন্য হ'ল, শিখধর্ষ 
কেন্দ্রীভূত হ'ল দশজন গুরুর বাণী-সংবলিত 

গ্রন্থনাহেবে' | তার দেহাবসানের পর (১৭০৮) 

তারই মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ শিষ্য বান্দা হলেন শিখজাতির 

মায়ক। গোবিন্দ সিংহের জীবন ও বাণীর 

পটভূমিতে সন্গিদ্ধা অষ্টাদশ শতাব্দীর 

অমিততেজ1! শিখদের কর্মধার1! বিচিত্র খাতে 

প্রবাহিত হ*ল। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের জীবন- 

উদ্বোধন [ ৬৫তষ বর্ধ--৯ম সংখ্যা 

সন্ধ্যা। কিন্ত পঞ্জাবের সুবাদারগণ একটি 

নীতিতে তখনও দৃঢ় ছিলেন--সে-নীতি শিখ- 
উৎসাদনের | কী অমাহ্থৃষিক অত্যাচার, নিষ্ঠুর 
হত্যার কী তাগ্বলীলা পঞ্জাৰে অগ্রষ্ঠিত 

হয়েছে। গুরু গোবিন্দের শিক্ষায় ও দীক্ষায় 

অনুপ্রাণিত বান্দ। ও অন্টান্ত শিষ্যের1! অনায়াসে 

শির দিয়েছে, কিন্ত স্বধর্ম বিসর্জন দেয়নি। 

রবীন্দ্রনাথ একাধিক বিখ্যাত কবিতায় সে নীরব 

আত্মবিসর্জনের কাহিনীকে অমর ক'রে 

রেখেছেন । গুরু গোবিন্দের জীবনে জীবন লাভ 

ক'রে সত্যই শিখভূমি পঞ্জাব জেগে উঠেছিল, 
_-কঠিন অগ্রিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল । 

স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় যে দৃঢ়তা ও তিতিক্ষা 
শিখেরা দেখিয়েছিল, তার সঙ্গে তুলন1 হ'তে 

পারে শুধু ওরঙঞ্ীবের বিরুদ্ধে মারাঠাদের জন- 
যুদ্ধের। ১৭৫২ থুষ্ীঝের মধ্যে পঞ্জাবে 

মুঘখলদের সকল অধিকার লোপ পেল, কিন্ত 

শিখদের পরীক্ষা শেষ হ'ল না। আহমেদ 

শাহ দুররানি পর পর ভারত-আক্রমণের পথে 

পঞ্জাবের চরম ছুর্গতি ঘটিয়েছিলেন। ছুর্গতি 

শিখেরাও কম ঘটায়নি--ওই দুরধর্ষ অপরাজেয় 
অভিযানকারীদের | “গেরিলা” যুদ্ধে সিদ্ধহস্ত 

শিখের! ঘোড়ার উপর জিন চাপিয়েই থাকত। 

দুররানির বারবার অভিযান করার একটি 

প্রধান কারণ ছিল শিখদের শায়েস্তা কর1। 

পঞ্জাবে তার আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে, কিন্ত 

শিখজাতি কিছুতেই সেই আধিপত্য মেনে 

নিল না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় 

যুদ্ধের পর ছুররানি ভেবেছিলেন এবার তার 

পঞ্জাবের অধিকার দৃঢ়তর হবে, কিন্তু বৃথাই 

হ'ল সে আশা। না পারা গেল শিখদের 

বশ্টতা স্বীকার করাতে, না হ'ল তাদের ধ্বংস- 

সাধন। ১৭৬২ খৃঃ লুধিয়ানার কাছে এক খণ্ড 
যুদ্ধে তিনি বারো হাজার শিখ মেরে ফেললেন, 



আশ্বিন, ১৩৭০] 

তবুও যুদ্ধজয়ের কোন ফল তিনি লাভ করতে 
পারলেন না| তার পাঁচ বছরের মধ্যে ছুররানি 

স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, পঞ্জাৰ 

তার নয়, পঞ্জাব শিখদের 

জনগণের এ এক আশ্চর্য স্বাধীনতা -যুদ্ধ 

অর্ধশতাব্ীর অধিক কাল ধরে। মারাঠাদের 
জনযুদ্ধের গৌরবকেও এ যেন শান ক'রে দেয়। 
রাজ। নেই, রাষ্ট্র নেই, সংগঠিত সৈন্তদল নেই, 
আছে শুধু দুরধর্ধ এক জাতি-_যার প্রতিটি ব্যক্তি 
খালসা (পবিত্র. সৈনিক। এঁতিহাসিক কীন 
সাহেবের ভামায় 10709871009 151)0198 
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প্রখ্যাত খালসা-সঙ্ঘ নিরেট কংক্রিটের 

দেয়ালের মতো, উঙ্রের বন্তার প্লাবনের 

বিরুদ্ধে দৃঢ় বাধের মতে] অচঞ্চল। 

শিখদের এ অপূর্ব ইতিহাস.রচমার পশ্চাতে 
ছিল ওর গোবিন্দ সিংহের মন্ত্র ও প্রেরণা । 

দুররানি এদের সম্বন্ধে একবার নাকি মন্তব্য 

করেছিলেন যে, যতদিন এ ধর্মোন্মাদন। থাকবে, 

ততদ্দিন শিখদের পরাজিত কর অসম্ভব । 

যারাঠা-জাগরণের পশ্চাতে যেমন শিবাজী, 

শিখ-জাগরণের পশ্চাতে তেমন গোবিন্দ সিংহ | 

উভয়ে অত্যাচারী মুসলমানের শক্র, কিন্ত 

উভয়ে সনাতন ভারতীয় ধর্ষের সংজ্ঞান্থসারে 

“যমন স্ববর্মনিষ্ট) তেমনই উদ্দার ও পরধর্মে 

শ্রদ্ধাশীল, গুরু গোবিন্দ সিংহ বোধ হয় শিখদের 

কাছে আরও বেশি । তিনি যেন গুরু রামদাস 

ও শিবাজীর একীভূত সত্তার ভাবঘন মৃতি। 
স্থদূর দাক্ষিণাত্যে ১৭*৮ খুঃ এক আফগানের 

ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর সময় তিনি শিষ্যদের 
বলেছিলেন, “ভগবানের আশ্রয়ে তোমাদের 

দিয়ে যাচ্ছি, নিয়ত তার আশ্রয়ে থেকে|। গুরুর 

শিক্ষা মেনে চলে এমন পাঁচজন শিখ যেখানে 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। ৪৮৩ 

একত্র হবে, জেনো আমি সেখানে আছি।" 
গুরুর তিরোধানের পর অর্ধশতাবী কাল পর্যস্ত 

প্রতিটি শিখ এমনি ক'রে তাকে প্রত্যক্ষ 

ক'রত। তাই তার! অসাধ্য সাধন করেছিল 

তারপর বুবীন্দত্রনাথের ভাষায় বলি £ 'যতদিন 

বিরুদ্ধ পক্ষ প্রবল থাকাতে আত্মরক্ষার চেষ্টাই 

একাস্ত হইয়া! উঠে, ততদিন .এক বিপদের 
তাড়নায় নিজেদের মধ্যে এঁক্যবন্ধন দৃঢ় থাকে। 
বাহিরের চাপ সরিয়া গেলে এই বিজয়মদ- 

মত্ততাকে কিমে ধারণ করিয়! রাখিতে পারে ?' 

পরবর্তীকালে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়-কাল 

পর্মস্ত (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপঞ্চক ) শিখদের 

জাতীয় জীবনে চ'লল অনৈক্য, স্বার্থমগ্রতা এবং 

অরাজকত1|। বিভিন্ন মিছিলে বিভক্ত শিখ- 

জাতির সর্দারের মধ্যে শুরু হ'ল প্রাধান্থা- 

স্বাপনের জন্য দারুণ হানাহানি ও রেষারেষি। 

শক্তি তখন দেখিতে দেখিতে লুর্ধ এবং 

অসংযত হইয়া উঠিল। তখন দেবতার 

তিরোধানে অপদেবতার আবির্ভাব হইল, 
কাড়াকাড়ি ও দলাদলি উদ্দাম হইয়া উঠিল।' 
ধর্ম তখন শুধু উন্মাদনা ও অন্ধতা, প্রেম তার 
অন্তর থেকে অন্তহিত। ঝিলম থেকে শতদ্র 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পঞ্জাব ভূখণ্ডে শিখেরা তখন 

স্বাধীন, কিন্ত সে স্বাধীনতা অপচিত হচ্ছে 

সর্দারদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দিতায়। একদ। 

আহমেদশাহ ছুররানি অমৃতসরের শিখমনদির 

ভেঙেছিলেন। গো-রক্তক ঢেলে তৎসংলগ্ন 

সরোবরকে অপবিত্র করেছিলেন। প্রতিশোধ 

নিতে শিখের! এবার মসজিদ ভাউ। শুরু করলে, 

মসজিদের ভিত্তি বন্দী মুসলমানদের দ্বার! শৃকর- 

রক্কে ধৌত করালে। 
সুতরাং গুরু নানকের শিখধর্ম পরিণত হ'তে 

লাগলে! চরম ধর্মহীনতায়। শিখদের সৌভাগ্য, 

অসামান্ত প্রতিভাবান্ রণজিৎ সিংহ এসে 



৪৮৪ 

ছত্রভঙ্গ শিখজাতিকে ছলে বলে কৌশলে সংহত 
ক'রে স্বাপন করলেন পঞ্জাব-সাত্রাজ্যঃ লাহোর 

যার রাজধানী । মারাঠারদ্দের ইতিহাসে 
পেশোয়াশাহী যা করেছিল, রণজিৎ সিংহ 

শিখদের বেল! ক্ষুদ্রতর পরিধিতে তাই করলেন। 
শিখদের পতনের ধারাকে অবরুদ্ধ করলেন। 

ধর্মহীনতার বা'- প্রতিক্রিয়াশীলতার ফলে যে 

আভ্যন্তরিক জীর্ণতা এসেছিল, তাকে অসীম 

বীরত্ব, দক্ষ কূটনীতি এবং অপূর্ব রাষ্ট্রিক সংগঠন 
দ্বারা আড়াল করতে সমর্থ হলেন। এ এক 

অসামান্ত ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সন্দেহ নেই। কিন্ত 

এ যে বালির বাধ, রণজিৎ নিজেও তা! 

জানতেন । তাই তিনি একদা বলেছিলেন, 

“পব লাল হো জায়েগ।',_ সমগ্র ভারত (পঞ্জাব- 

সহ) ইংরেজের পদানত হবে । এ ভবিষ্যদ্ববাণী 

১৮৩৯ খৃঃ তীর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে 

দুইটি ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে কী নির্মমভাবে 
সত্য হয়ে উঠল ! শিবাজীর মৃত্যুর (১৬৮০) 
পর ১৩৮ বছরের মধ্যে (১৮১৮ পর্যস্ত) 

ইতিহাসের বিচিত্র উখ্বান-পতনের দোলায় 

দোল খেতে খেতে মারাঠ-জাতি শিশ্চিহ্ন হয়ে 

গিয়েছিল। ১৭০৮ খুষ্ঠাকে গোবিন্দ সিংহের 

মৃত্যুর পরে মধ্যে অর্থাৎ 

বছরের মধ্যে শিখ-জাতির প্রায় অন্থরূপ-ভাবেই 
অবলুপ্তি ঘটল । 

মারাঠা ও শিখের ইতিহাসের গতি ও 

প্রকৃতিতে সাদৃশ্য অনেক, বৈপাদৃশ্যও আছে। 
শিবাজী যে ধর্মরাজ্যের পরিকল্পন1 করেছিলেন, 

তা কোন দলের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল ন1। 

মুশ্লিম অত্যাচার থেকে সমগ্র ভারতীয় হিন্দুর 
মুক্তি-কামনা তিনি করতেন, অসীম ওদার্যে 

ইসলামকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। ছত্রপতির 
এ ভাবসমৃদ্ধিকে রূপায়িত করার জন্য ভারত- 

জোড়! বৃহৎ যজ্ঞাহুষ্ঠানের বেদী রচনা করলে 

১৮৪৮ খৃঃ ১৪০ 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 

পেশোয়াশাহী রাজত্ব । কিন্ত সে-যজ্ঞে “শিব' 

অহ্পস্থিত, যজ্ঞ পণ্ড হয়ে গেল। অপর দিকে 

শিখ গুরুদের বিশেষ ক'রে শেষ গুরুর ভাবাদর্শ 

পঞ্জাবের বাইরে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে 
পড়ল না। পঞ্জাবের অভ্যন্তরে বিচিত্র 

ঘাতপ্রতিধাতের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থেতে 

ক্রমে ত। ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। 

মারাঠার বেল! হয়েছিল মহৎ্সভ্ভাবনার বৃহৎ 

বিনষ্টি। শিখদের তা নয়। এযন কি 

রাজনৈতিক বিচারেও মারাঠার গৌরবের 

তুলনায় শিখের গৌরব নিয়ন্তরের | 
“শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ" প্রবন্ধে 

রবীন্দ্রনাথ এ স্থক্স বিচার করেছেন আশ্চর্য 

অন্তদৃষ্টি দ্িয়ে। তিনি আরও বলেছেন যে, 

গোবিন্দ পিংহ নিজে শিখদের গভীর সঙ্কট- 

কালের সাময়িক প্রয়োজনকে অত্যধিক গুরুত্ব 

আরোপ করেছিলেন এবং নানকের শাশ্বত- 

মুক্তির বার্তাকে ক্ষুণ্ন করেছিলেন। গুরু 

নানকের উদার পথের পাথেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 

শিখ-জাতি সুদীর্ঘকালব্যাপী শক্র-বিনাশের 

রক্তাক্ত পথে চলতে গিয়ে খরচ ক'রে ফেললে । 

ুশ্রিম অত্যাচার থেকে মুক্তিই শিখের একমাত্র 
কাম্য হ'ল। তাতে শেষ পর্যস্ত সাফল্য-লাভ 

শিখদের মধ্যে এনে দিল “অতিলোলুপত। ও 

উচ্ছজ্খল আত্মঘাত-সাধন'। এর মধ্যেই 
রণজিৎ পিংহের জন্ম। “তিনি সকলের চেয়ে 

বলশালী বলিয়। মনকলকে দমন করিয়াছিলেন 

০০০০৭ কিছুদিনের জন্ত বিচ্ছিন্ন শিখদের এক 

কবিয়াছিলেন। 

রণজিৎ পিংহের রাজনৈতিক বিচক্ষণত), 

বাস্তব বুদ্ধি এবং প্রশাসনিক সাফল্য ভারতীয় 

ও ইওরোগীয় এতিহাসিকর্দের অকুষ্ট প্রশংস। 
অর্জন করেছে । ওই কলুষিত যুগে তিনি শ্রদ্ধেয় 

ভারতীয় চরিত্র, সন্দেহ নেই। তার যোগ্যতা 



বিবেকানন্দের 

বা! দক্ষত। ও সন্দেহাতীত। তবুও প্রশ্ন জাগে, 
উত্তরকালের শিখ-জাতির জগ্ত তিনি কী রেখে 

গেলেন? কেন তার মৃত্যুর (১৮৩৯) দশ 

বছরের মধ্যে শিখ-জাতির স্বাধীন সন্ত] পঞ্চনদ- 

ভূমি থেকে অবনুণ্ড হয়ে গেল? সাধারণ 

রাজনীতির বিচারেও তাকে আমরা আর যাই 
বলি না কেন, দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক 
(868997080,) বলতে পারি নাঁ। অথবা! 

এটাই কি সত্য যে, ভাবের ঘরে একেবারে 

দেউলে হয়ে যাওয়া শিখদের উদ্ধার করা 

রাজনৈতিক কোন কার্মস্থচির সাধ্যাতীত? 

সমর-নৈপুণ্যে ও কষ্ট-সহিষু্ঠতায় শিখেরা। সবার 
উধের্বে তখনও ছিল, এখনও রয়েছে । তবে 

কেন এ আকণ্মিক বিপর্যয়? স্বামীজী ও ববীন্দ্র- 

নাথ এর জবাব দিয়েছেন; ইতিহাসের ঘটন।- 
বলীর মামুলি বিশ্লেষণের দ্বার] নয়, ভারতে- 

তিহাসের গভীরে খধি-দৃষ্টি ও কবিনৃ্টি 
নিক্ষেপ ক'রে যে তত্বটি খুঁজে পেয়েছেন, তাঁর 
আলোতে। 

রবীন্দ্রনাথ উপরি-উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন, 

“শিখ-সন্প্রদায়ের চিত্তে তিনি (রণজিৎ সিংহ ) 

এমন কোন মহত্ভাব সঞ্চার করেন নাই, 

যাহাতে তাহার অবর্তমানেও তাহাদিগকে 

একত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। কেবল- 

মাত্র অপ্রতিহত চাতুরী-প্রভাব এবং স্বার্থসাধন 
সন্ধে সতর্ক অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া- 

ছিলেন। তাহার লোভের সীম! ছিল না এবং 

তাহার ভোগম্পৃহা অসংযত ছিল ।******* 

একদিকে মোগল রাজ্যাবসান ও অন্তদিকে 

ইংরেজ-অভ্যুদ্য়ের সন্ধ্যাকাশকে ধীহার 
আকস্মিক প্রতাপ রক্তরশ্িতে রঞ্জিত করিয়। 

তুলিয়াছিল, তিনি শিখদের মধ্যে কী রাখিয়! 

গেলেন? অনৈক্য, অবিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা। 

শিখদের যাহারা (পরবর্তী) নায়ক ছিল; 

আশ্বিন, ১৩৭০ ] ইতিহাস-চেতনা ৪৮৫ 

তাহার! এই কৃতকার্য রাজার দৃষ্টান্তে ইহাই 
শিখিয়াছিল, জোর যার মুলুক তার। তাহার! 

ত্যাগ শিখিল ন1, আত্মসমর্পণ শিখিল না, 

'যতোধর্মস্ততে। জয়ঃ এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল, 

অর্থাৎ দীন হীন নানক যে-শক্কি দ্বারা তাহা- 

দিগকে বাধিয়াছিলেন, মহ! প্রতাপশালী 

মহারাজ (রণজিৎ সিংহ) তাহাতে আগুন 

লাগাইয়। দ্রিলেন এবং ইতিহাসের আকাশে 
শিখ-জ্যোতিষ্ ক্ষণকালের জন্য জবলিয়। ক্ষণ- 

কালের মধ্যে নিবিয়া গেল ।” 

“যতোধর্মস্ততে। জয়, চিরন্তন মানব- 

সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত এই 

হুত্রটিরই অপূর্ব ভাববিন্তাস। এ-দেশের সুদীর্ঘ 
ইতিকথাও তাই। আব ধর্ম কী, তা শ্বামীজীর 

বাণী ও রচণার বহুভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। 

বর্তমান লেখক অগ্াদশ শতাব্দী পর্যস্ত 

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের দ্বিগদর্শন এ পট- 

ভূমিকায় করতে এযাবৎ ক্ষুদ্র প্রয়াস করেছে। 

তারপর আলোচিত হবে তারতের নবজাগরণের 

কাহিনী ও খ্বামীজী। 

দ্বিতীয় পর্বের (ভারতের ইতিহাস ও ধর্ম) 

সমাপ্তি টানার পূর্বে ভারতের বিচিত্র উথ্থান- 

পতনের তাৎপর্ষ-ব্যাখ্যায় স্বামীজী যে অমূল্য 

স্কত্রটি দান করেছেন, ত1 মারাঠা ও শিখদের 

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় স্মরণ করা 

প্রয়োজন। 

“ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে 

যে, কোন আধ্যাম্িক অভ্যুত্থানের পরে, 

তাহারই অহ্ৃবতিভাবে একটি রাষ্্রনৈতিক 

এক্যবোধ জাগ্রত হইয়৷ থাকে এবং এ বোধই 

আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ 

আধ্যাত্িক আকাজ্জা, তাহাকে শক্তিশালী 

করিয়া থাকে । কিন্তু মহারাগ্র বা শিখ 



৪৮৬ 

সাম্রাজ্যের উখবানের প্রাককালে যে আকাঙ্গা 

জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রয়া- 
শীল। মালব কিংবা বিগ্ভানগরের কথ! দুরে 
থাকুক, মুঘল দরবারেও তদানীন্তন কালে যে 
প্রতিভা ও বৃদ্ধিদীস্তির গৌরব ছিল, পুনার 
রাজদরবারে কিংবা লাহোরের রাঞসভায় বুথাই 
আমর] সে দীপ্তির অন্থসন্ধান করিয়া থাকি। 

মানসিক উৎকর্ষের দিক হইতে এই যুগই 
(অষ্টাদশ শতাব্দী ) ভারতেতিহাসের গাঢ় তম 

তযিআর যুগ। এবং ওই ছুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য 
ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুর্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, 

সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত 

উদ্বোধন রর [ ৬৫তম বর্ষ_--৯ম সংখ্যা 

বিরোধী $ উভয়েই মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে 

সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণ! ও কর্মপ্রবৃত্ধি 

হারাইয়া ফেলিয়াছিল।"..'***.-প্রায় অর্ধ 

শতান্দীরও অধিককাল যুদ্ধ, লুষঠন ও ধ্বংস 
ছাড়! ভারতে আর কিছুই ছিল না। পরে সে 
তাগুবের ধূত্রধূলি যখন অপসারিত হইল, তখন 

দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া! সদস্ত 

পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়া ইতেছে ইংরেজ-শক্তি 1, 
তৃতীয় পর্ব (ভারতের নবজাগরণ ও 

স্বামীজী) অবতারণার ভূমিকাস্বর্ূপও এ 
উদ্ধতির গুরুত্ব রয়েছে | 

(ক্রমশঃ) 

মায়ের খোঁজে 
সেখ সদরউদ্দীন 

তীর্থে তীর্থে ঘুরবে কোথা ঘরের ছেলে এসে! ফিরে ঘরে, 
কোন্ স্বদূরে ছুটছ হায়; খুঁজছ কোথা মাকে পাবার তরে? 
পথে পথে ঘুরে ঘুরে হায়রে হায় হ'ল কিবা ফল? 

শুধুই ভিড়ে ঠেলাঠেলি, জীবন-ভরা হট্র-কোলাহল ! 
শুধুই দেখি স্বার্থ নিয়ে চরকি হ'য়ে ঘুরছে জগৎ্টাই, 
মাকে পাবার মানস কর1, সত্য বটে, মানুষ বেশী নাই! 

হিংসা-দ্বেষ-ন্দ-ভেদ মনের মাঝে হয়নি আজো দূর, 

মায়ের আশিস্ কামনাতে, কিন্ত দেখি, হৃদয় ভরপুর ! 

ভাইকে যার “ভাই” বলে না, অবহেলে রাখে দূরে ঠেলে, 

্বণা-পাপের অগ্নি যার! মনের কোণে রাখে আপ্রো জেলে, 

মুচি-মেখর-চণ্ডালেরা “মাহৃষ+ হয়েও “ভাই” হয়নি যার, 

কেমন ক'রে মূঢ় সে-জন ব্যর্থপূঞ্জায় আশিস্ পাবে “মা'র? 
মায়ের পুঁজায়, তাইতো! বলি, সবার আগে পৃত কর মন, 

নহিলে বুথাই কীসর-ঘণ্টায় হবে তোমার মন্ত্র উচ্চারণ ! 

মন্দিরেতে নাইবা গেলে, সাড়গ্ধরে তীর্থ নাইবা হ'ল, 
বাহ আচার মন্ত্র ভুলে আজি তোমার হদয়-ছুয়ার খোল! 

দেখবে সেথা আপন ঘরে কৃপাময়ী বসে আছেন “মা, 

মায়ের খোজে দুর-দেশেতে ভক্ত তোমায় ছুটতে হবে না। 



বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ 
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ডক্টর শ্রীতারকনাথ ঘোষ 

স্বামী বিবেকানন্দ রেলপথে প্যারিস থেকে 

ভিয়েনা! কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি স্থান পর্যটন 

করেছেন। প্রথমে তিনি এই যাত্রার সঙ্গীদের 
উল্লেখ করেছেন। লেখক জুল বৌওয়।, গায়িক! 

কালভে, ভূতপূর্ব ক্যাথলিক সন্ত্যাসী পেয়র 
হিয়াসান্থ তার যাত্রার সঙ্গী। তিনি এদের 

সংক্ষিপ্ত বর্ণন| দিয়েছেন, প্রসঙ্গক্রমে অভিনেত্রী 

সারা বার্নার্ড আর “ম্যাকৃসিম গান'-এর নির্মাত। 

ম্যাকৃসিমের কথ। বলেছেন। 

যাত্রার দিন প্যারিসের প্রদর্শনীর প্রসঙ্গে 

বিবেকানন্দ যে-ভাবে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 

বন্থুর নাম উল্লেখ করেছেন, তা বিশেষভাবে 

স্মরণীয়--তার উক্তিতে তার স্বদেশপ্রাণতা 

ব্যক্ত হয়েছে । তিনি বলেছেন £ 

“আর আমার জন্মভূমি__জার্মান ফরাসী 

ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধ-মগ্ুলী-মণ্তিত মহা! 
রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে 

তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব 

ঘোষণা করে? সে গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর 

মধ্য হ'তে এক যুবা যশশ্বী বীর বঙ্গতৃূমির_ 

আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, 
সে ৰীর জগত্প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, 

সি. রোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক 

আজ বিহ্ব।দবেগে পাশ্চাত্য-মগ্ডলীকে নিজের 

প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন--সে বিদ্যৎসঞ্চার, 

মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ 

সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈছ্যতিক-মগুলীর 

শীর্ষদেশীয় আজ জগদীশচন্ত্র বহু- ভারতবাসী, 

বঙ্গবাশী, ধন্য বীর! বন্ুজ ও তাহার সতী 

সাধবী সর্বগুণসম্পন্নী গেহিনী যে-দেশে যান, 

সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন-- 

বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্ত দম্পতি ! 

বিবেকানন্দ ফরাসী-সভ্যতার বিশেষ 

প্রশংসা করেছেন। ফরাসীর তুলনায় জার্মানির 

সংস্কৃতি-চেতনার অপেক্ষারুত স্লতা তার দৃষ্টি 
এড়ায়নি। তবে তিনি জার্মানির কষ্টসহিষ্ণুতা 

আর শক্তিমত্তার উল্লেখ করেছেন। অস্ট্রিয়! 

আর হুঙ্গারির প্রসঙ্গে তিনি ইওরোপের 

ইতিহাস আর রাজনৈতিক পটত্ুমিকার পরিচয় 

দিয়েছেন। তুরস্কের প্রসঙ্গে তিনি রাজনীতি 
ছাড়াও ধর্মের ইতিহাষের সংক্ষিপ্ত আলো চন! 

করেছেন। 

পরিব্রাজকের ডায়েরীর পরিশিষ্ট-অংশে 

বিবেকানন্দ কনস্টান্টিনোপল আর লুভার 

মিউজিয়ামের বর্ণনা দিয়েছেন। লুভার 

মিউজিয়ামের বর্ণনায় তার অসাধারণ শিল্পবোধ 
আর শিল্পের ইতিহাস-সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় 

পাওয়া যায়। 

(৩) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রথমে উদ্বোধন- 

পত্রিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে (১৩০৬- 

১৩০৮) ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 
এই গ্রন্থখানি বাংল] সাহিত্যের একটি 

অমূল্য সম্পদূ। এখানে বিবেকানন্দের ভাষার 

উপর অত্যান্চর্য অধিকারের পরিচয় পাওয়া 

যায়। বিবেকানন্দ চলিত ভাষার মূল প্রকৃতি 

অনুধাবন করতে পেরেছিলেন; সেজন্য তিনি 

ভাষাকে যেমন ইচ্ছা! তেমন ক'ৰে প্রয়োগ 

করেছেন। চলিত ভাষায় লিখলেও তৎসম 
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শব্দের স্তপ্রচুর প্রয়োগ যে কী ভাবে করা 
যায়, প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ তার দৃষ্তাস্ত। 
এখানে তিনি ভাবসংহতির জন্ ক্রিয়াপদের 

পরিমিত ব্যবহার করেছেন । 

অবশ্ব গ্রন্থের সর্বত্র তৎসমশব্ব-বহুল 

বাগবিন্তাস নেই। সংহতির চেয়ে প্রকাশের 

সাবলীলতা বিবেকানন্দের অভিপ্রেত ছিল। 

এখানেও তিনি প্রবন্ধকারের নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি 

অনুসরণ না ক'রে অন্তরঙ্গ সুরে বক্তব্য বিষয় 

পরিবেশন করেছেন । 

উদ্বোধন-পত্রিক1 থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ- 

কালে প্রকাশক বলেছেন, “ইহাতে শ্রীমৎ 
স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের 
বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে ।,-উক্তিটি সত্য। 

গ্রন্থটিতে বিবেকানন্দের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তীক্ষু 

বিচারশক্তি আর মৌলিক চিন্তাশীলতার পরিচয় 

পাওয়া! যায়। তিনি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের 

জীবনের বহিরঙ্গ, অস্তরঙ্গ--ছুই দিক নিয়েই 
আলোচনা করেছেন। যেখানে প্রয়োজন 

বোধ করেছেন, সেখানে এতিহাসিক পটভূমিকা 
চিত্রিত ক'রে বিষয়বস্তকে সুপরিস্ফুট ক'রে 

তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন । মধ্যে মধ্যে তিশি 
স্বদেশবাসীকে তার ছুর্বলতার জন্য তিরস্কার 

করতেও দ্বিধাবোধ করেননি_এই তিরস্কারের 

মূল তার স্বদেশপ্রেম। তিনি তীব্র ভাবায় 
তিরস্কার ক'রে জাতিকে জাগিয়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন । মননশীলতার সঙ্গে স্বজাতি- 

প্রীতির মিশ্রণের ফলে তার রচনা যথার্থ 

হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

সভ্যতার যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা নিরতিশয় 

মূল্যবান্ সন্দেহ নেই। 

গ্রন্থের প্রথমেই বিবেকানন্দ প্রাচ্য আর 
পাশ্চাত্যের বহিরঙ্গ-ভেদের কথা আলোচন! 

করেছেন। একের দৃষ্টিতে আর একুজনের যে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

মৃতি, ত! তার সংহত বর্ণনা-কৌশলে 
হয়ে উঠেছে। 

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন, “ছুই দৃষ্টিই 
বহি টি, ভেতরের কথা৷ বুঝতে পারে ন1। 
তবে ইওরোপীয়ের| নিজেদের যতখানি বলবান্ 
ব'লে কল্পনা করে, ততখানি নয়। অনেকে 

ইওরোগীয়দের দিয়ে ভারতের দুর্গতি দূর করার 
কল্পনা করে; বিবেকানন্দ এই মনোবৃত্বির 

নিন্দা করেছেন। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের 

মধ্যে ভেদ তিনি প্রথমে স্থত্রাকারে বলেছেন । 

বিবেকানন্দ অনুভব করেছেন যে, 

এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম আর মোক্ষের 

সামঞ্জস্ত ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাবে মোক্ষধর্মের অহ্ৃশীলন প্রাধান্ত লাভ 

করায় ক্রমে ধর্মের চর্যার অভাব ঘটেছে, ফলে 

দেশে ছুর্গতি দেখ! দিয়েছে । এ-প্রসঙ্গে তাঁর 

উপদেশে তার জীবনগত বীর্ষের আদর্শ ব)ক্ত 
হয়েছে ঃ 

“বীরভোগ্যা বনুন্ধর1--বীর্য প্রকাশ কর, 

সাষ-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী 

ভোগ কর, তবে তুমি ধামিক। আর ঝাটা- 
লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘ্বণিত জীবন যাপন 

করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও 

তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম 

সত্য--স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় কারো 

না, অত্যাচার ক'রো ন1, যথাসাধ্য পরোপকার 

কর।? . 
মোক্ষের অতিরিক্ত চর্চার ফলে সার! দেশে 

নিক্ষিয়তার প্রাবল্য দেখ! দিয়েছে । শাস্ত্রে 

ভুখছঃখের পার ক্রিয়াহীন শাস্তরূপ সত্ব" 
অবস্থার প্রশংসা-বাক্য আছে; তার অক্ষম 

অন্থকরণে এদেশে (প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির 
অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থা'র 
উত্তব হয়েছে । 
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জাতিধর্ম” ৰা শ্ধর্মকেই বিবেকানন্দ 
সামাজিক কল্যাণের উপায় বলে নির্দেশ 

করেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি ফরাসী আর 

ইংরেজের সঙ্গে হিচ্দুর তুলনা করেছেন। 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী-জাতির চরিত্রের 
মেরুদণ্ড) ইংরেজ-চরিত্রের মূল কথা 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। হিন্দুর চরিত্রের মূল 
ধর্--এই ধর্মে যে আঘাত করেছে, সে 
প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি । ধর্মের স্থানে 

অন্ধ কিছুকে প্রতিষ্ঠা করা অসভব। তবে 

বিদেশীর কাছে শিক্ষণীয় বস্তু আছে, সন্দেহ 

নেই। চরিত্রের মুল-ধর্ম বজায় রেখে সব 
দ্িনিস শিক্ষা করতে হবে। 

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের তুলন1 বিস্তৃতভাবে 

করতে গিয়ে বিবেকানন্দ প্রথমে শরীর আর 

জাতিতত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচন। করেছেন । 

তার মতে হিন্দুরাই “আর্ধ'-নামে খ্যাত- অবশ্য 

তিনি আধুনিক পণ্ডিতদের গবেষণ।-সম্পর্কে 
কোন মন্তব্য করেননি। তিনি লক্ষ্য 

করেছেন যে, স্বাস্থ্য-সম্বব্ধে পাশ্চাত্যের! 

আমাদের অপেক্ষা অনেক সখী ।” আমাদের 

অধিকাংশ রোগ পেটে আর পাশ্চাত্যের 

অধিকাংশ রোগ বুকে। 

পাশ্চাত্য পোশাক-সম্পর্কে আলোচন। 

করতে গিয়ে পোশাক যে ফ্যাশনের উপর 

নির্ভর করে, বিবেকানন্দ সে-দিকে নির্দেশ 

করেছেন। “ফ্যাশনট1 কি, না ঢউ 3 মেয়েদের 

কাপড়ের টঙ--প্যারিস থেকে বেরোয়; 

পুরুষদের লগ্ন থেকে । আমাদের দেশের 

পোশাক জ্বন্দর, কিন্তু কাজের পক্ষে 

অহ্পযোগী। 

পরিচ্ছন্নতা-সম্পর্কে আলোচনা করতে 

গিয়ে বিবেকানন্দ প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে 

সানের অভাব-সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। 

& 

ংল! সাহিত্যে ত্বামী বিবেকানন্দ ৪৮৯ 

আমাদের দেশে স্নান একটা আচারের মতো; 

পাশ্চাত্য দেশে বাইরের পরিচ্ছন্নতাই লক্ষ্য । 
আমাদের রানার পদ্ধতি পরিষার, পরিবেশন- 

রীতি পরিচ্ছন্ন নয়; পাশ্চাত্য দেশে ঠিক তার 

বিপরীত । 

বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের 
আহার্ষের পরিচয় দেওয়ার পর ইওরোপ আঃ 

আমেরিকার বিভিন্ন অংশের আহার্য ও পানীয় 

বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন 

জাতির আহার-বিধির উল্লেখ করেছেন। 

বেশভূষা-সম্পর্কে আলোচনাও তথ্যৰহুল। 
ফরাসী পোশাক ইওরোপ আর আমেরিকার 
ভদ্রসমাজের পৌশাক--সব জাতির পোশাকেই 

ফরাসীর নকল। প্রাচীন ভারতে স্ত্ীপুরুষ- 

নিবিশেষে পাগড়ি পরার তথ্যটি কৌতুককর। 
বিবেকানন্দ প্রাচীন আর্ধঃ গ্রীক আর রোমান- 

দের ধুতি-চাদরের উল্লেখ করেছেন-_ ইরানের 
আদর্শেই ইজার-জামা প্রভৃতির প্রচলন-_বিভিন্ন 

দেশের রীতিনীতি আর শালীনতাবোধ 

সম্পর্কেও তিনি আলোচন। করেছেন। 

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে শক্তিপুজার যে 

মন্তব্য করেছেন) তা তার বিশি্ কল্পনার 

পরিচায়ক | সমাজে নারীর যে সম্মান, তাকে 

তিনি শক্তিপূজা বলেছেন। বিশেষতঃ 

রোমান ক্যাথলিক ধর্মে' মেরীর গৌরবময় 
স্বান মাতৃভাবের নিদর্শন | 

গ্রন্থটির শেষ অংশে বিবেকানন্দ ইওকোপ, 
পশ্চিম এশিয়া আর ভারতের ইতিহাসের 

যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা তার স্থগভীর 

ইতিহাস-চেতনার পরিচায়ক । তিনি 
ইওরোপের রেনেসাসের প্রকৃতি অন্থধাৰন 

ক'রে ইতালিতে তার উন্মেষ আর ফ্রান্সে 

তার বিকাশ ঘটেছে--এই সিদ্ধান্ত করেছেন । 

ফরাসী জাতি ও সভ্যতার প্রতি তিনি 'বিশেষ 
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শ্রদ্ধাশীল ফ্রান্স থেকেই আধুনিক ইওরোপীয় 
সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। তিনি পারি-শহরের 

এক মনোজ্ঞ চিত্র একেছেন, সেই সঙ্গে 
এঁতিহাসিক বৃত্তাস্তের উল্লেখও করেছেন। 

বিবেকানন্দ ইওরোপীয় তত্বচিন্তায় 
পরিণামবাদের প্রভার লক্ষ্য করেছেন। 

তবে ভারতে পরিণামবাদ ধর্মদর্শনের সঙ্গে 

সংযুক্ত আর ইওরোপে পরিণামবাদ বিজ্ঞানের 
অঙ্গীভূত হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক পরিণাম- 

বাদ (6ড০108107 )-এর সহায়তা গ্রহণ করেই 

ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচন! কর! 

হচ্ছে। আুপ্রাচীন কালের সমাজের পরিচয়- 

প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ দেবতা আর অস্থর সম্পর্কে 

তার এতিহাসিক দৃষ্টিসম্মত অভিমতের 
পরিচয় দ্িয়েছেন-. নদী-উপত্যকার অধিবাসী- 
দের সভ্যতা আর পাহাড় বা সমুদ্রের তীরের 

অধিবাসীদের সভ্যতার পার্থক্য-সম্পর্কে তার 

সিদ্ধান্ত মূল্যবান্। এই ছুই সভ্যতার সংঘাতে 

বিভিন্ন দেশের সভ্যতা নতুন রূপ পরিগ্রহ 

করেছে। বর্বর আর তাতারদের আক্রমণের 

ফলে সব জাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে 

ইওরোপের সভ্যতার বর্তমান র্ূপাস্তর ঘটেছে। 

ইওরোপ ও ভারতের সভ্যতার তুলন| ক'রে 
ভারতীয় সভ্যতাই যে উৎকৃষ্ট, . বিবেকানন্দ 

স্ুম্পষ্টভাবে এ ইঙ্িত ক'রে গেছেন । 

অনেক পাশ্চাত্য পুরাতত্ববিদ ভারতবর্ষের 

প্রাচীন ইতিহাসকে আর্য আর অনার্ষের 

ংঘর্ষের ইতিহাসন্ধপে কল্পন1 করেছেন । এই 
কল্পনা বিবেকানন্দের মতে ভিত্তিহীন। 

ইওরোগীয়েরা যেভাবে সভাতা বিস্তার 
করেছে অর্থাৎ ভিন্ন জাতিকে বিন ক'রে 

তার সম্পত্তি গ্রাস করেছে, সেইভাবেই 
ভারতবর্ষে আর্ধসভ্যতা প্রসারিত হয়েছে-_ 

মনে করা অসঙ্গত | 

উদ্বোধন | ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

পরিশিষ্ঠাংশে বিবেকানন্দ প্রথম যুগের 

্ষ্টধর্মের অন্ধ গৌড়ামি আর বিজ্ঞান- 

বিরোধিতার তুলনায় ইসলাম-ধর্মের উৎকর্ষ- 
সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন । তিনি 

পাশ্চাত্য দেশে “কল কাজেই একটু সুচ্ছবি, 
দেখতে চাওয়ার প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন 

_যা ছিল তাও আমর! হারাচ্ছি, পাশ্চাত্য 

জীবনাদর্শও আমাদের লভ্য হয়নি 

(৪) বর্তমান ভারত 

“বর্তমান ভারত" প্রথমে উদ্বোধন-পত্রিকার 

প্রথম বর্ষের (১৩০৫-০৬) পাঁচটি সংখ্যায় 

আর দ্বিতীয় বর্ষের (১৩০৬-০৭) ছুটি সংখ্যায় 

প্রকাশিত হয়েছিল । পরে ১৩১২ সালে এটি 

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 

অনেকের মতে এইখানিই স্বামী 

বিবেকানন্দের সর্বশেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকায় 

স্বামী সাবদানন্দ গ্রন্থটির পরিচয়-প্রসঙ্গে যে-কথা 
বলেছেন, তা এ. প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে 

পারে ঃ 

স্বামী বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রতিভা- 

প্রস্থত বর্তমান ভারত' বঙ্গসাহিত্যে এক 

অমূল্য রত্ব। তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসে 

একটা! পূর্বাপর সম্বন্ধ দেখা অতি কম লোকের 

ভাগ্যেই ঘটে। স্লাষ্টি সাধারণ পাঠক 
ইহাতে ছই-চারিটি ধর্মবীর বাঁ কর্মবীরের মু্তি 
এবং ছই-একটি ধর্মবিপ্রব বা রাজ্য-বিপ্লব অতি 

অসন্বদ্ধ-ভাবে গ্রথিত ভিন্ন আর কিছুই দেখেন 
ন।1.**আমাদের ধারণ], ভারতে ইতিহাসের 

যে অভাব তাহ নহে, কিন্তু উহার সম্বন্ধ- 

সংযোজনে ভারত-সন্তানই একমাত্র সমর্থ এবং 

উহার যথার্থ পাঠক্রম তাহাদের দ্বারাই একদিন 
না একদিন আবিষ্কৃত হইবে । বহুল পরিভ্রমণ, 

গবিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজ পর্যন্ত 
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সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত ও 
ভারতেতর দেশের আচার-ব্যবহার এবং 
জাতীয়ত্ব ভাবসমূহ্র নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ 
অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম 
ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহাম্ভৃতির ফলে 
স্বামীজীর মনে ভারতের যে-চিত্র অঙ্কিত 

হইয়াছিল, “বর্তমান ভারত তাহারই 
ফলস্বরূপ । 

“তমান ভারত,-এর ভাষার বিশিত। 

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিবেকানন্দ চলিত 
ভানার পক্ষপাতী ছিলেন, অথচ এই গ্রন্থে 
সাধুভাম। ব্যবহৃত হয়েছে। পরিবাজক' 
বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এর ভাষার সঙ্গে এই 

গ্রন্থের ভাবার আকাশ-পাতাল তফাৎথ। 

এ ছুটি গ্রন্থে চলিত গগ্ভাষার সাবলীল 

গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়_-“বর্তমান 

ভারত'-এর গদ্য সাধুভাবার সংহতির এক 
অসামান্ত নিদর্শন। এর ভাষার মধ্যে 

সংস্কতের বাগ ভঙ্গি ফুটে উঠেছে; অনেক 

জায়গায় শক্ষযোজনাও সংস্কতের অনুসারী । 

ংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার না থাকলে 

এই ধরনের রচন!| সম্ভব নয়। 

চলিত ভাষার পক্ষপাতী হয়েও এই ভাবে 

সাধু গদ্চে গ্রন্থ রচনার ছুটি কারণ থাকতে 
পাবে। প্রথমতঃ এই গ্রন্থে যে গুরু-বিষয় 

সহিবেশ করা হয়েছে, তা বহন করার পক্ষে 

চলিত ভাষার চেয়ে সাধু ভাষাই বেশি 
উপযোগী ব'লে মনে করা হয়েছে। বাস্তবিক 

পক্ষে এই গ্রন্থের গছ্ভে যে সংহতি ও ওজস্বিতা 

আছে, ত! চলিত ভাষায় অসম্ভব; এখানে 

কয়েক পৃষ্ঠায় যে ভাব সন্নিবিষ্ট, চলিত 

ভাষায় তা প্রকাশ করতে গেলে গ্রন্থের 

কলেবর-বৃদ্ধি ঘটত। ভাষার উপর তার 

অসামান্ত অধিকার ছিল। অ্ুতরাং তিনি 

ংল৷ সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ ৪৯১ 

একযোগে চলিত ভাষা আর সাধু ভাষায় 
লেখনী সধশালন করেছেন । যে কারণটিই প্রধান 
হোক ন! কেন, নিছক রচনাভঙ্গির দিক দিয়েও 
এই গ্রন্থটি সুসংহত, ওজন্বী, গ্যোতনাময় গগ্ধ 
ভাষার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নেই। 

“বর্তমান ভারত” ভারত-ইতিহাসের একটি 

অন্তৃষ্টিময় সমাক্ষা। বিবেকানন্দ ব্যক্তি- 

বিশেষের উত্থান-পতনের কথা বিবৃত করেন 

নি; তার সামগ্রিক দৃষ্টি জাতির বিবর্তনের 
ধারাটির অঙ্থসন্ধান করেছে। বৈদিক যুগ 
থেকে আরম ক'রে আধুনিক যুগ পর্যন্ত 

ভারতবর্ষের সমাজ যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 

অগ্রসর হয়েছে এই গ্রন্থে তাই বধিত। বিভিন্ন 
সমগ্টিগত শক্তির উত্থান-পতন, বিদেশী শক্তির 

সংঘর্ষ, ফলে সমাজের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার 

কথ। তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 

ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে অধ্যাত্বদি আর 
স্বদেশপ্রেমের সংমিশরণের ফলে আলোচনার 

সর্বাংশ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আত্মপরিচয়- 

বিশ্বৃত স্বধর্মত্রষ্ট বাঙালীর পক্ষে এই গ্রন্থ 
অবশ্বপাঠ্য সপ্বেহ নেই। 

গ্রন্থের প্রারজে বিবেকানন্দ বৈদিক যুগের 
পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের শক্তির কথা 

বলেছেন। এ পুরোহিত-সমাজ মন্ত্রবলে 

বলীয়ান্ হওয়ায় ইহলোকিক মঙ্গলের কামনায় 
প্রজাবর্গ»গ রাজগ্যবর্গও তাহার দ্বারস্থ।! 

পুরোহিতেরা দৈববলে শক্তিমান, তাদের 
আশীর্বাদে কল্যাণ, এই বিশ্বাম তাদের 

সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । 

বিবেকানন্দ আর একটি কারণে পুরোহিতদের 
প্রতিপত্তি ঘটেছিল ব'লে নির্দেশ করেছেন। 

পুরোহিতরাই গ্রন্থ রচনা করতেন। স্থতরাং 
পুরোহিতদের সন্তষ্ঠ না করলে যশোলাভ 

সম্ভব নয়। 



৪৯২ 

প্রাচীনকালে রাজ্যশাসন ব্যাপারে 

রাজারই সার্বভৌম অধিকার ছিল, প্রজাদের 

কোন শক্তি ছিল ন1। সমষ্টিগত শক্কি-সম্পর্কে 
প্রজাদের চেতনাই ছিল না। বিবেকানন্দ 

এর ছুটি কুফলের কথ! বলেছেন। প্রথমতঃ) 
রাজ যদি প্রজারক্ষক ন1 হয়ে প্রজাভক্ষক 

হয়, তাহলে তার প্রতিবিধান করবার কোন 

শক্তিই থাকে না। স্ুরাজার চেয়ে কুরাজার 
সংখ্যাই বেশি। দ্বিতীয় কুফল £ 

হউন যুধিষ্টির ব| রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক ব1 

আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া 
দেয়, তাহার ক্রমে নিজে অন্ন উঠাইয়! খাইবার 

শক্তি লোপ পায়। সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে 

রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষাশক্কির শ্ষতি 
কখনও হয় না। সর্বদাই শিশুর হায় পালিত 

হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া 
যায়। দেবতুল্য রাজ দ্বারা সর্বতোভাবে 

পালিত প্রজা! কখনও স্বায়ত্বশাসন শিখে না; 

রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নিবীর্য ও নিঃশক্তি 

হইয়। যায়। এ পালিত" “রক্ষিত'ই দীর্ঘস্থায়ী 

হইলে সর্বনাশের মূল । 
তবে গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত 

শাসনের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল । 

বিবেকানন্দ বৌদ্ধ বিপ্লবের ফলে ক্ষত্িয়- 

শক্তির অভ্যুদয়ের কল্পনা! করেছেন। বৌদ্ধ 

ধর্মের প্রসারের ফলে পুরোহিত-সমাজের 

প্রাধান্ত কমে গেছে, ফলে রাজশক্কিই প্রবল 

হয়ে উঠেছে। এ-যুগে বিভিন্ন রাজাই নেতার 

আসনে প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ যুগের শেষে আবার 
্রাঙ্গণ্যশক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, কিন্তু বৈদিক 
যুগের পুরোহিতের প্রবল প্রতাপ অস্তহিত। 
অবশ্য রাজশক্তিও অপেক্ষাকৃত দুর্বল । 

মুমলমান-অধিকারে পুরোহিতশক্তি নিরতি- 

শয় দুর্বল হয়ে পড়েছে-_অপরপক্ষে রাজশক্কির 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্য 

অভ্যুদয় ঘটেছে। মারাঠা বা শিখদের 

মধ্যে হিন্দু রাজশক্তির পুনরভ্যুদয়ের প্রয়াস 

দেখা গেছে বটে, কিন্ত এ প্রয়াসে 

বিশেষভাবে ব্রাঙ্গণ্যশক্কির সক্রিয়! ছিল না। 

মুসলমান-যুগের পর এদেশে ইংরেজ-শক্তি 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজের রাজত্বকালে 

সাম্রাজ্যবাদের অন্তরালে যে ভিন্নতর শক্তিই 

ক্রিয়াশীল, তা বিবেকানন্দের দৃষ্টি এড়ায়নি। 

ইংলগুপ্রমুখ পাশ্চাত্য জাতির অভ্যুদয়ের 

মূলে বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী 

সম্প্রদায়ের সমাজ-নেতৃত্ব আছে, বিবেকানন্দ 

তা৷ সহজেই অনুভব করেছিলেন। পূর্বকালে 

্রাহ্মণ্যশক্তি বা ক্ষাত্রশক্তিই প্রাধান্ত লাভ 

করেছিল; এ-যুগে ইংলগু-প্রমুখ পাশ্চাত্য 

জাতির অভ্যুদয়ের মূলে বৈশ্শক্তির অভ্যু্থান 

বর্তমান। বিবেকানন্দ ইংলগ্ড কর্তৃক ভারত- 

বিজয়ের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা! তার যথার্থ 

ধতিহাসিক বোধের উপর প্রতিষ্টিত। 

বিবেকানন্দ এই মত পোষণ করেন যে 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-এই চার বর্ণ পর্যায়- 

ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্ণের 

শাসনকালে যে সুফল ও কুফল হয়, তিনি 

সেগুলির পরিচয় দিয়েছেন । 

ব্রাঙ্গণ-শীসনের প্রধান সফল বিছ্ধার 

চর্চ-আধ্যাত্থিক জীবনের জন্য আকুলতা। 

সমাজ ব্রাহ্মণদের চিন্তাশীল ক'রে তোলবার 

অবকাশ দেয়_ সভ্যতার প্রথম উন্েষ ব্রাঙ্গণের 

প্রাধান্তকালেই ঘটে । 
পুরোহিত-প্রাধান্তের কুফল এই যে, যে- 

শক্তি লোককল্যাণের জঙ্ত নিয়োজিত হয়ঃ 

সেই শক্তিকে হীন কার্য-সাধনে প্রয়োগ কর! 

হয়। এর ফলে সংকীর্ঘতা, ঈর্ধা; স্বার্থপরত।' 

কপটতা | বিগ্া গোপন করবার প্রয়াসে 

বিস্তার চর্চা কমে আসে, ফলে ক্রমে বিদ্বা 



আশ্বিন, ১৩৭০ ] 

বিন্ই হয়। পরবর্তাকালে পৌরোহিত্য 
জাতিগত হয়ে পড়লে আধিপত্য রক্ষার জন্ত 

সংঘর্ষ দেখা যায়। বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণকুলের 
বেশির ভাগই যে আচারত্রষ্ট, বিবেকানন্দ সে- 
কথ স্পষ্টভাবে বলেছেন । 

ক্ষত্রিয়শক্তি অর্থাৎ রাজশক্ি প্রাধান্ত লাভ 
করলে দেশের এঁহিক সমৃদ্ধি ঘটে__ক্ষত্রিয়াধি- 
কারে**ভোগেচ্ছার পুষ্টি ও তৎসহায়ক 
বিছ্ভানিচয়ের স্হি ও উন্নতি |, রাজশক্তির 

প্রাধান্তকালেই গ্রাম-সভ্যতার পর নগর- 
সভ্যতার পত্তন হয়েছে। আমাদের দেশে 
বানপ্রস্থ আশ্রমে অনেক বাজ। অধ্যাত্মবিদ্াবু 

গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ব হয়েছিলেন, এর ফলে 
বৈদিক ক্রিয়াকর্ষের প্রতি অনাসক্তি দেখ! 

দিয়েছিল। কিন্ত রাজতন্ত্ে প্রজার দুর্বল 

হওয়ার সম্ভাবনা। বাজ যদ্দি প্রজা পালন 

না৷ ক'রে আত্মভোগ-পরায়ণ হন, তা হ'লে 

জাতির মধ্যে আত্মকলহ দেখ] দেয় বা জাতি 

অত্যন্ত নিবীর্য হয়ে পড়ে ও ভিন্ন জাতি কর্তৃক 

বিজিত হওয়ার আশঙ্ক। দেখা! দেয়। 

বৈশ্বশক্তির প্রাধান্ত-সম্পর্কে বিবেকানন্দের 
উত্তি £ 

'ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে-প্রকার বিদ্যা! 
ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্ঠাধিকারে সেই প্রকার 

ধনের। যে টঙ্কটঙ্কার চাতুর্ব্যের মনোহরণ 
করিতে সক্ষম, বৈশ্বের বল সেই ধন।.*.এ 
বেশ্ঠ-প্রাছর্ভান না হইলে .আজ এক প্রান্তের 
ভক্ষ্য, ভোজ্য, সভ্যত1, বিলাস ও বিদ্যা অন্ঠ 

প্রাস্তে কে লইয়া যাইত? 

বৈশ্ঠ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে করতলগত বা তু 
রাখতে চাইলেও শৃদ্রের প্রতি সহাহভূতিশীল 
শয়। শৃদ্র শক্তিমান হোক--বৈশ্ের এ ইচ্ছা 
নেই। বিবেকানন্দ অহ্থভব করেছেন যে, শৃদ্র 
সপ্রাচীন কাল থেকেই উপেক্ষিত, অবভ্ঞাত, 

বাংল সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ ৪৯৩ 

উৎ্পীড়িত--“চলমান শ্বশান'। “ভারবাহী পণ্ড 

ইত্যাদি তাদের সংজ্ঞা, শৃদ্রদের সংখ্যাই বেশি, 
কিন্ত শৃত্রের মধ্যে বিদ্যা নেই, একতাবোধ 
নেই। শৃত্রশক্তি অর্থাৎ শ্রমজীবী সম্প্রদায় যে 
একদ্রিন প্রধান হয়ে উঠবে, বিবেকানন্দ তা 

অন্থভব করেছেন। 

কার্ল মার্কস্-অনুযায়ী সমভোগবাদের আদর্শ 

না মানলেও তিনি শূদ্র-শাসনের পূর্বাভাস 
দিয়েছিলেন বল! যেতে পারে। শূদ্র-শক্তির 
অভ্যুদয়ের প্রতিবন্ধকের কথাও তিনি আলোচন। 

করেছেন। প্রজাপুঞ্জই যে রাজ্যের প্রকৃত শক্তি। 
বিবেকানন্দ তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন-_ 

যে-শক্তি প্রজাপুঞ্জ থেকে ণিজেকে বিচ্ছিন্ন 

করবার চেষ্টা] করেছে, তারই পতন 

ঘটেছে। 

বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে তৎ- 

কালীন ইংরেজ-শাসনের দৌষ-গুণের উল্লেখ 

করেছেন। ইংরেজ-শাসনের সর্বপ্রধান গু 

এর শক্কিমান্ ও সর্বব্যাগী শাসনযন্ত্র একদিকে 
বিভিন্ন দেশের পণ্যবাশি অপর দিকে বিভিন্ন 

দেশের ভাব-বাশি সারা দেশে ব্যাপ্ত ক'রে 

দিচ্ছে । ইংরেজ-শাসন রাজতন্ত্র হওয়ায় শাসন- 

ব্যাপারে প্রজাবিশেষে ভেদ-দৃষ্টি অল্প । তবে 

ইংরেজ কল্যাণ-প্রয়াসের চেয়ে ভারতবাসীকে 

স্ববশে রাখবার চেষ্টা ও আয়োজনে বেশি শক্তি 

ব্যয় করছে; ভারতবাসীর মণে ইংলগ্ডের 

গৌরববোধ জাগিয়ে দেওয়ার প্রয়াস বিবেকা- 

নন্দের মতে নিরর্থক শক্তিক্ষয়। 

বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাচ্য 

ও পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শগত সংঘর্ষ । একদিকে 

তার গৌরবময় অতীত, অপর দিকে বিজ্ঞান- 
লালিত পাশ্চাত্যের বিলাসময় স্থখ। বিবেকা- 

নন্দ ছুটি বাক্যে স্ত্রাকারে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য 

সভ্যতার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন । 
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পাশ্চাত্যে উদ্দেশ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, 

ভাষ|-অর্থকরী বিগ্ভা, উপায় বাষ্্রনীতি। 

ভারতে উদ্দেশ্ট _মুক্তি, ভাষ1--বেদ, উপায় 

ত্যাগ।' 

পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাতে ভারতের 

জীবনাদর্শ বিচলিত হয়েছে। অধুন। ভারতীয়- 
দের অনেকেই অন্বভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার 

অন্থসরণ করছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার 

আলোক উজ্জ্বল হলেও ভারতীয় দৃষ্টিতে ক্ষণ- 
স্থায়ী। পাশ্চাত্যের অন্থকরণ মোহকেই 
বিবেকানন্দ প্রবল বিভীষিকা ব'লে নির্দেশ 

করেছেন । কেবলমাত্র পাশ্চাতা দেশের মত 

অন্থসারে বলা নিবুর্ধিতার পরিচায়ক । 
বিশেষত: পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় 

ন। থাকলেও পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অন্বকরণ 

করলে যে নিক্ষলতাই ঘটবে, বিবেকানন্দ এ- 

কথা সুম্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। এইভাবে 

পাশ্চাত্যের অন্ুকরণের মূলে একজাতীয় 

হীনম্মন্ততা আছে । 

“র্তমান ভারত" গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদ 

ভারতবাসীর প্রতি স্বামীজীর নির্দেশবাণী। 

স্বদেশমন্ত্র-নামে সুপরিচিত এই অনুচ্ছেদে 

স্বামীজীর জীবনাদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার 
স্বদেশপ্রেম, এতিহবোধ, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ 
স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর মমতা, সর্বোপরি 

কাপুরুষত] ও দুর্বলত। দূর করে মহুয্যত্বলাভের 

আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। 

(৫) বীরবাণী 

বিবেকানন্ব সংস্কৃত, বাংল। আর ইংরেজীতে 

কয়েকটি কবিতা রচনা] করেছিলেন। এই 

কবিতাগুলির মধ্যে তার রচনা-নৈপুণ্যের 

পরিচয় পাওয়! যায়। অবশ্য এই কবিতাওলির 

মধ্যে শিল্পনক্ষতার চেয়ে ভার কল্পনাশক্তির 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্য! 

পরিচয় বেশী ক'রে ব্যক্ত হয়েছে। ইংরেজীতে 
লেখা "গু 8৪ 11০689৮ একটি উৎকৃষ্ট 

ভাবমূলক কবিতা । বিশেষভাবে কবিত! 

রচনা কর! বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ছিল না; 

তবে তিনি উপযুক্ত অবসরে যেন কুতুহলবশেই 
কয়েকটি কবিতা! রচন। করেছিলেন । নিতাস্ত 

অল্প বয়সে দেহত্যাগ না! করলে আমরা 

সাহিত্যের এই শাখাতে তার কৃতিত্বের ব্যাপক 
পরিচয় পেতাম। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল বাংলা 

কবিতাগুলির পরিচয়-গ্রহণের চেষ্টা কর হবে । 

বিবেকানন্দের কবিতাবলীর মধ্যে কয়েকটি 

গান। এই গানগুলির মধ্যে 'শীরামকৃ্জ- 
আরাব্বিক ভজন" সর্বজন-পরিচিত। গানটিতে 

সংস্কত-সুলভ কয়েকটি বিশেষণ প্রয়োগ কর! 

হয়েছে । যেমন, খণ্ডন-ভব-বন্ধন', 'মোচন- 

অঘদূষণ', “ভক্তার্জন-যুগলচরণঠ “তারণ-ভব- 

পার", 'ভৃত্তিত-যুগ-ঈশ্বর" “কৃত্তন-কলিডোর' 

ইত্যাদি । শবচয়নের নৈপুণ্যে গানটি ভাব ও 

ভাষ! ছুদিক দিয়েই গাড়বদ্ধ হয়েছে। গানটি 

গুরুবন্দনাহিসাবে অতুলনীয়। এখানে 

বিবেকানন্দ সুস্পঞ্ভাবে রামকৃষ্জকে অবতার 

বলেছেন কি না বোঝ! যায় না-ভৃভিত 

যুগ-ঈশ্বর" (যিনি যুগের ঈশ্বররূপে প্রকাশিত ) 

আর 'জগদাশ্বর” এই ছুটি শব্দ ব্যাপক অর্থেও 

প্রয়োগ কর! হয়ে থাকতে পারে। বিবেকানন্দ 

এই গানটি প্রথমে যে আকারে লিখেছিলেন, 

তার মধ্যে কিছুটা গতিচাঞ্চল্য আছে। প্রথম 

ছুই ছত্র বর্তমানের যতো! । মোট আট ছত্রের 

শেষ দুই ছত্র_ 

ধেবধেধে, লঙ্গ রঙগ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মদ, 

গাইছে ছন্দ ভকতবুন্দ, আরতি তোমার ॥ 

এখানে ফ্রুপদ-সঙ্গীতের বাগবিস্তাসের রীতি 

দুস্পষ্ট | বিবেকানন্দ সম্ভবতঃ শিববন্গনামূলক 
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কোন ধপদের প্রভাবে 'ধে ধেধে ইত্যাদি" 

ছত্রটি রচন। করেছিলেন। 

বিবেকানন্দ ছুটি শিবসঙ্গীত রচন। 

করেছিলেন । এ ছুটি প্রধানতঃ গানের জন্তই 

রচিত। ছুটি গানেই নৃত্যরত শিবের বর্ণনা । 

শিবের ধ্যানমগ্ন শান্ত মৃতির চেয়ে নৃত্যরত রুদ্র 
মৃত্তিই বিবেকানন্দকে বেশী আকর্ষণ করেছিল 
ব'লে মনে হয়। প্রথম গানের শেষ তিনটি 
ছত্র-_ 

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, ছুলিছে কগাল মাল। 

গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে, 

ধক্ ধক ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল ॥ 

দ্বিতীয় গানটিতে হিন্দী বা ব্বুলির আদর্শে 
জ্লত' নাচত' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার 

কর! হয়েছে। এই গানটি চারছত্র-- 

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি। 

যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাক-পাণি ॥ 

উর্ধ্ব জলত জটা-জাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল, 

সপ্ত ভূবন ধরত তাল, টলমল অবনী ॥ 

'প্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত'টি প্রচলিত হিন্দী বা 

ব্রজবুলিতে লেখা 'খেয়ালের, আদর্শে রচিত 

হয়েছে। এর প্রথম ছুই ছত্র--. 

মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া যানেকো। দে। 

যানেকো। দে রে খেৌঁইয়া, যানেকো দে 
(আজু ভাল )। 

স্ষ্টি' ও প্রলয় নামে গান-ছুটি কবিতা- 

হিসাবেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এগুলির 

মধ্যে ভাবের গভীরতাই প্রধান সম্পদ্; তবে 

রচনার মধ্যে গাঢতাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 

“্থত্ি, কবিতার প্রথমে বিবেকানন্দ নিগুণ 

ব্রন্মের অবস্থার কথা বলেছেন ঃ 

একরপ, অ-রাপ-নাম-বরণ- অতীত-আগীমি-কাল'হীন, 

দেশহীন, সর্বহীন, “নেতি নেতি' বিরাম যথায়। 

বাংল সাহিত্যে স্বামী বিবেকানম্ব ৪৯৫ 

সেই ব্প-নামশ্বর্শ-কাল দেশ-প্রভৃতি সর্ব 
বিষয়ের অতীত “নেতি"র চিরবিরতির স্থল 

থেকেই এই বিশ্বের উদ্তব ।-- 

সেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা 

ধরিয়ে বাসন বেশ উজালা, 

গরজি গরজি উঠে তার বারি, 

“অহমহমিতি' সর্বক্ষণ | 

কবিত। ও গানকে দর্শনের ছকে ফেললে তার 

মধ্যে রসগত আবেদন থাকে না, কিন্ত 

অদ্বৈতবাদের মূল স্ত্রটি প্রকাশ করেও এই 

গানটির মধ্যে এক বিরাট ভাব-কল্পনার 

আভাস ব্যক্ত হয়েছে। “প্রলয়” ব। গভীর 

সমাধি নামে পরিচিত গানটি সম্পর্কেও এ 

কথ! বল] যেতে পারে । এখানেও বিবেকানন্দ 

নিছক তত্ব-কথ1! বিবৃত করেননি, একটি 
নিবিড় অনুভূতিকে গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত 

করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই ছুটি গানের 
প্রকৃত রস স্থুর সহযোগেই আস্বাগ্ধ -কেবল 
বাগবিন্তাসে এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া 

সম্ভবপর নয়। গভীর সমাধির মধ্যে প্রথমে 

বহিবিশ্বের ধীরে ধীরে বিলুপ্তি কল্পনা করা 
হয়েছে, তখন মনের আকাশে জগৎ-সংসারের 

অস্ফুট চিত্র প্রতিভাত হয়_-“অহং" চেতনায় 
বিশ্বের দপ বিধৃত। তারপর-- 

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল। 

বহে মাত্র 'আমি' আমি'--এই ধারা অনৃক্ষণ ॥ 

সে ধারাও বদ্ধ হ'ল, শৃস্তে শৃন্ত মিলাইল, 
'অবাঙমনসোগোচরম্, বোঝে প্রাণ 

বোঝে যার ॥ 

“সখার প্রতি; কবিতার প্রথমাংশে জগৎ- 

ংসারের ছুঃখ-বেদনার চিত্র অঙ্কন কর! 

হয়েছে। এই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ তিনি 
আপন অভিজ্ঞতা থেকেই প্রকাশ করেছেন। 



৪৯৬ 

এখানে সকলেই স্বার্থপরায়ণ---স্বার্থ ছাড়! 
জগতে স্বান লাভ করবার কোন উপায় নেই। 

হদয়বান নিঃস্বার্থ পুরুষকে আঘাতই সহ 
করতে হয়। 

কঠোর সাধনার পর তিনি যে সত্য উপলব্ধি 

করেছেন, তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। 

শোনো! বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার-- 

তরঙ্গ-আকুল ভবঘের, এক তরী করে পারাপার. 

মন্ত্রতন্ত্র গ্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, 

ত্যাগ-ভোগ--বুদ্ধির বিভ্রম; 'প্রেম' প্রেম'__ এই মাত্র ধন। 

বিবেকানন্দ এই বিশ্বকে প্রেমে বিধৃতরূপে 

কল্পন। করেছেন_-সকলের অন্তরেই প্রেম 

বর্তমান। প্রেমই অন্তরালে থেকে জগৎকে 
চালনা করছে। এই পৃথিবীতে ছুঃখ সুখ 

আছে, তাকে অতিক্রম করার উপায় নেই। 

বিবেকানন্দ শুধু বৈরাগ্যের সাধনাকেই শ্রেয় 
ব'লে প্রচার করেননি-_ আধ্যাত্মিক সাধনার 

শরেষটত্ব-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও তিনি মাহুষকে 
প্রেমের আদর্শে, সেবার আদর্শে উদ্বদ্ধ করতে 

চেয়েছিলেন । এই কবিতার শেষ চার 
ছত্রে তার অধ্যাত্ম-অন্থভূতি আর মানবপ্রেম 

সমভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 

ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়। 

বহুরূপে মম্মুথে তোমার, ছাড়ি কোথা খু জিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈখর | 

নাঢুক তাহাতে শ্যামা” ভাবগর্ভ কবিতা 

হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
বিবেকানন্দ এই জগতের সৌন্দর্র্ময় ও ভয়ঙ্কর 
দুটি রূপ অঙ্কন করেছেন। একদিকে প্রকৃতির 

অপরূপ শোভ1, অপর দিকে তার ভীষণ! 

মু্তি। একদিকে সৌন্দর্য, সঙ্গীত, প্রেম; 
অপরদিকে রুদ্র রূপ- যুদ্ধ? মৃত্যু । 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্-৯ম সংখ্য। 

কিন্ত কেবল মনোহর রূপই সত্য নয়, 
রুদ্র রূপও সত্য। কালীরূপে দেবী মানুষের 

অন্তরের মিথ্য1 মায়াজাল ছেদন করেন। 

সত্য তুমি মৃত্যুরূপ! কালী, স্ুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়!। 

করালিনি, কর মর্সচ্ছেদ, হোক মায়াডেদ, মথম্বপ্র দেহে দয়া। 

যে ছুঃখভীত, যে স্ুখকামী, যার “ভি- 

পূজাছলে শ্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা” তাকে 
বিবেকানশদ কাপুরুষ ব'লে সম্বোধন করেছেন। 

শেষ কয়েকটি ছত্রে বীর সন্ন্যাসী জগতের 
মোহজাল দূর ক'রে সত্যলাভের সাধনার জন্য 

উদ্াত্ব-কঠে আন্বান জানিয়েছেন। 'উত্তিষ্ঠত 

জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবৌধত' উপনিষদের 
এই প্রিয় মন্ত্রটর প্রতিধ্বনি করেই যেন তিনি 
বলেছেন £ 

জাগে! বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, 
ভয় কি তোমার সাজে? 

দুঃখভীর, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেততৃমি চিতীমাঝে ॥ 

পূজ। তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় 
তাহা না ডরাক তোমা। 

চর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হাদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্তাম॥ 

ছুটি শিব-সঙ্গীতে নৃত্যরত শিবের চিত্রের সঙ্গে 
হৃত্যময়ী শ্যামার কল্পন1 তুলনীয় । বিবেকানন্দের 

অন্তরে যে একটি প্রবল বেগবত্বা ছিল, তাই 
এই নৃত্যমুত্তির উৎস) গু 66 1006)61 

নামক ইংরেজী কবিতার কথাও এ-প্রসঙ্গে 

স্মরণ করা যেতে পারে। এই কবিতাটির 

সত্যেন্্নাথ দত্ব-কৃত অহ্ববাদের শেষ 

কয়েকটি ছত্র-- 
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃস্বাসে প্রশ্থীসে 

তৌর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্গাণ্ড বিনাশে! 

কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে । 

সাহসে যে ছুঃখদৈস্ত চায়, মৃত্যুরে যে বাধে বাহ-পাঁশে, 
কাঁল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা৷ তারি কাছে আসে। 

গাই গীত শুনাতে তোমায়” কবিতাটি 

প্রীরামকৃষ্জকে উদ্দেশ ক'রে লেখা হয়েছে। 
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এই কবিতার মধ্যে বিবেকানন্দ অমিত্রাক্ষর 

ছন্দের অন্ুমরণ করেছেন-_ প্রতি পদের অক্ষর- 

সংখ্যা! অসমান ও যুগ্ম । সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষের 

অন্ততম বিশিষ্ট ভক্ত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 

ঘোষ তার পৌরাণিক নাটকের মধ্যে যে 
ছন্দের ব্যবহার করেছেন, বিবেকানন্দ তারই 

আদর্শ অস্থসরণ করেছিলেন । 

কবিতাটির প্রথম দিকে বিবেকানন্দ 

“স-শক্তিক? রামকৃঞ্চকে প্রণাম ক'রে নিজেকে 

তার দাসরূপে পরিচিত করেছেন। তিনি 

বামকৃঞ্জের অসীম প্রেম ও মহিমার কথ। 

বলেছেন। বিবেকানন্ম একবার যোগশিক্ষার 

উদ্বেশ্যে গাজীপুরের পওহারী বাবার কাছে 

যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে রামকুঞ্জকে 

দেখে এ মংকল্প পরিত্যাগ করেন, এ কবিতায় 

এ ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলেছেন-_ 

তুমি নাহি কর বোষ। | 

পুভ্র তব, অন্ত কে সহিবে প্রগল্ভতা ? 

প্রভু তুমি, প্রাণসখা৷ মোর। 

বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর, 
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী। 

এই কবিতার শেষ অংশে চিত্ত বাহাতূমি 
অতিক্রম করলে একটি অনাহত ধ্বনি শোনার 

বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ ৪৯৭ 

কল্পনা ক'রে সেটিকে রামকষ্জের বাণী 

বলেছেন। এ অনাহত ধ্বনির মধ্যে তিনি 

প্রথমে প্রলয়ের বর্ণন। করেছেন । 

এই অংশে বিবেকানন্দের তত্ববোধ ও 

কল্পনার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। প্রলয়ের 

ক্ষেত্রেও যেযন, প্রলয় থেকে স্প্টির ব। বিকাশের 

বর্নাতেও তেমনই তত্ৃদৃষ্টি ও কল্পনাদৃষ্টির 
সমন্বয় হয়েছে । স্ষ্টি-কল্পনার একাংশ-_ 

আমি আদি কবি; 

মম শক্তি বিকাশ রচন। 

জড় জীব আদি যত 

আমি করি খেল। শক্তিনূপা মম মায়! সনে 

এক আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ। 

“সাগর-বক্ষে' কবিতাটিও “গরিশ* ছন্দে 

লেখা । এই কবিতায় বিবেকানন্ন ভারত- 

মহাসাগরের রূপ বর্ণন। ক'রে বলেছেন, 

শীচে সিদ্ধু গায় নান তান; 

মহীয়ান্ সে নহে ভারত! 

অন্থুরাশি বিখ্যাত তোমার; 

রূপরাগ হয়ে জলময় 

গায় হেথা, করে না গঞ্জন। 



স্বামীজীর সন্িধানে 
 পূর্বাহুবৃত্তি | 

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বামী শুদ্ধানন্দ, 
পূর্বাশ্রমে স্বামী ুদ্ধানন্দের নাম ছিল 

সুধীরচন্ত্র চক্রবর্তী | ১৮৭২ খু তিনি কলিকাতার 

এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

পিত। আশুতোষ চক্রবর্তী একজন নিষ্ঠাবান্, 

ধর্মপ্রাণ ও উদারচেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রবল 

ধর্মপিপাসার জন্ পাঠ্যাবস্থাতেই ভ্বধীরচন্দ্ 

দুইবার গৃহত্যাগ করেন, একবার পদত্রজে 
দেওধর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় 

বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়। তিনি সিটি কলেজে 

এফ-এ পড়িতে থাকেন । কিন্ত বি-এ পরীক্ষা 

দেওয়ার পূর্বে গৃহত্যাগ-পূর্বক রামকৃষ্$-সজ্ঞে 

যোগদান করেন। 

কলেজে পাঠকালে খগেন (পরে স্বামী 

বিমলানম্প ) যে “বন্ধুচক্র' করেন, তিনিও ছিলেন 

তাহার সাস্ত। বদ্ধুগণের সহিত ধর্মালোচনার 

ফলে তাহার ধর্মাহ্গরাগ অত্যন্ত প্রবল হয়। 

১৮৯০ খুঃ ১৮ বৎসর বয়স হইতে তিনি 
বরাহনগর মঠে ও কাকুড়গাছি যোগোগ্ভানে 

যাইয়! গ্রীরামকৃ্জের ভক্ত ও শিষুগণের সঙ্গলাভ 

করিতে থাকেন। 

১০৯৭ খৃঃ ফেব্রআরি মাস, স্বামীজী পাশ্চাত্য 

হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
চারিদিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। 

কলিকাতায় অন্ূতপূর্ব উদ্দীপনা, স্বামীজী 
স্পেশাল ট্রেনে আমিতেছেন। “ইত্িয়ান মিরর" 

পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর সংবাদ ও বত্তৃতা 
সাগ্রহে পাঠ করিয়া! স্থধীরচন্ত্র স্বামীজী-ন্বন্ধে 

অনেক কিছু জানিয়াছেন। ট্রেন শিয়ালদহ 

স্টেশনে উপস্থিত হইল, স্বামীজী যে কামরায় 
ছিলেন, ভাগ্যক্রমে স্বধীরচন্ত্র তাহার সামনেই 

দাড়াইয়াছিলেন | স্বামীজী দর্শকবৃন্ধকে 

করযোড়ে নমস্কার করাতে সুধীরচন্দ্রের হৃদয় 

তাহার প্রতি মারও আকৃষ্ট হইল। স্বামীজী 

ঘোড়ার গাড়িতে স্টেশন হইতে রিপন কলেজের 

দিকে যাইতেছিলেন, কয়েকজন যুবক গাড়ির 

ঘোড়া খুলিয়! নিজেরাই টানিতে লাগিলেন। 
স্বধীর তাহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা 

করিলেন, কিন্তু ভিড়ের জন্ত পারিলেন মা। 

রিপন কলেজে স্বামীজী সমবেত জনমণ্ডলীকে 

ছুই চার কথা বলিলেন। তখন স্ুধীরচন্ 

স্বামীজীকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পাইলেন, 

দেখিলেন-স্বামীজীর মুখখানি দিব্যজ্ঞানে দীপ্ত 

ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, জ্যোতি যেন ফাটিয়। বাহির 
হইতেছে, তবে মুখমণ্ডলে ভ্রমণের ক্লান্তি । 

স্বামীজী বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে 

উঠিলেন। সুধীর তাহার বন্ধু খগেনের 

সঙ্গে টমটমে চড়িয়া সেদিন বৈকালে 

স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। 

স্বামী শিবানন্দ তাহাদিগকে স্বামীজীর নিকট 

লইয়া গিয়া বলিলেন, 'এরা আপনার খুব 
৪07017£ ( অনুরাগী )।, 

স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে বলিতেছিলেন : 

“সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেল! করছে। 

আমাদের বাপ-দাার। সেইটেকে £9118100-এর 

দিকে 2190163৮ করেছিলেন, "আর আধুনিক 
পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা সেইটেকেই মহারজো গুণের 
ক্রিয়ারূপে 20801958 করছে । বাস্তবিক সম 
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জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেল। 

মাত্র ।'? 

সেদিন স্বামীজীর সহিত তাহাদের আলাপের 

স্থযোগ হইল না। কাশীপুরে গোপাল লাল 

শীলের বাগানবাড়িতে থাকাকালে স্থধীর 

স্বামীজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। একদিন 

স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞসা করেন, “উপনিষদ 

কিছু পড়েছ ?' সুধীর বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যা, 

একটু-আধটু দেখেছি ।' স্বামীজী জিজ্ঞাস! 

করিলেন, 'কোন্ উপনিবদ পড়েছ?" সুধীর 

বলিলেন, “কঠ উপনিষদ পড়েছি ।' স্বামীজী 

তখন তাহাকে কঠোপনিষৎ হইতে আবৃত্তি 

করিতে বলিলেন, কিন্ত মুখস্থ ন1 থাকায় সুবীর 

বলিলেন, 'কঠটা মুখস্থ নেই। গীতা থেকে 

খানিকটা! বলি।" স্বামীজী বলিলেন, “আচ্ছা, 

তাই বলো ।, তখন সুবীর একাদশ অধ্যায়ের 

শেষভাগ হইতে অর্জুন কর্তৃক প্রীক্জের স্ব 

আবৃত্তি করিলেন। তাহার আবৃত্তি শুনিয়। 

স্বামীজী উৎসাহ দিয়া বলিলেন, “বেশ, 

বেশ! ূ 

পরদিন সুধীর পকেটে করিয়া উপনিষদ 

লইয়! স্বামীজীকে দর্শন করিতে যান। 

উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি পকেট হইতে 

বাহির করিয়! পড়িতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী 

খব সন্তষ্ট হইলেন। যেদিন গুজরাটী পণ্ডিতগণ 
স্বামীজীর সহিত সংস্কৃতে ধর্মবিচাবু করেন, 

মেদ্দিনও স্বুধীর উপস্থিত ছিলেন। বিচারাস্তে 

পণ্ডিতগণ বলিতেছিলেন, ্বামীজীর চক্ষুতে 

এক মোহিনী শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই 

তিনি দেশ-বিদেশে দিগ্বিজয় করেছেন ।' 

স্বামীজী কিন্নরকণ্ঠে সুমিষ্ট ছন্দে উপনিষদের 

যে-মকল শ্লোক আবৃত্তি করেন, সুধীর তাহা 

দীর্ঘকাল যেন দিব্যকর্ণে শুনিতে পাইতেন। 

স্বামীজীর সম্িধানে ৪৯৯ 

স্বাধীজী যখন মঠের নিয়মাবলী রচন! 

করেনঃ তখন স্ুধীরচন্ত্র ছিলেন লিপিকার। 

নিয়মগুলি স্বামীজী বলিয়! যাইতেন, সুধীরচন্ত্ 
লিখিয়! লইতেন। 

১৮৯৭ থুঃ এপ্রিল মাসে স্তধীরচন্ত্র আলম- 

বাজার রামকৃষ্জ মঠে যোগদান করেন। 

স্বামীজী স্নেহ করিয়া তাহাকে 'খোকা' বলিয়! 

ডাকিতেন এবং তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন ও 

বরক্ষতর্ম-ব্রতে দীক্ষিত করেন। এ বঞ্সরই 
তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নিকট জন্যাস-দীক্ষ| 

লাভ করেন, নাম হয়--স্বামী শুদ্ধানন্দ। 

স্বামীর চিঠিপত্র লেখ! ইত্যাদি এই নবীন 

সন্ন্যাসী করিতেন । স্বামীজীর সহিত উত্তর 

ভারতের বিভিন্ন স্বান ও রাজপুতান! ভ্রমণ 

করেন। তিনি মানস-সরোবরেও যান । 

স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ শুদ্ধানন্দের 

শ্রেষ্ঠ কীতি। দ্বিতীয় কীতি স্বামীজীর আদেশে 
মঠের ডায়েরী রাখা । এই ডায়েরী হইতে এ 

সময়কার মঠের বহু তথ্য জানা যায়। 

১৮৯৯ খুঃ উদ্বোধন" পত্রিকার হ্চনা 

হইতেই তিনি স্বামী ব্রিগ্তণাতীতানন্দের 

সহকারীরূপে উহার সম্পাদনায় যোগ দেন। 
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পাশ্চাত্যে চলিয়া গেলে 

স্বামী শুদ্ধানন্দ উদ্বোধনের দ্বিতীয় সম্পাদক 

নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর এই কার্মে 

ব্রতী থাকেন। 

১৯২৭ খৃঃ শীরামকৃষ মঠ ও মিশনের 

সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া ১৯৩৪ থুঃ 

পর্যস্ত তিনি এই গুরুদায়িত্ব বহন করেন। 

১৯৩৮ খুঃ মঠ ও মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষ-পদে বুত 

হন এবং মাত্র ছয় মাসকাল এই পদে অধিঠিত 

থাকিয়া ২৩শে অগস্ট, ১৯৩৮ খুঃ ৬৬ বখমর 

বয়সে বেলুড় যঠে মহাসমাধি লাভ করেন । 
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হরিদাস বিহারীদাস দেশাই 
বাবু হরিদাম বিহারীদাস দেশাই জুনাগড়ের 

দেওয়ান ছিলেন । স্বামীজী তাহাকে 

'দেওয়ানজী সাহেব” এবং কখন কখন “হরিদাস 

ভাই' বলিয়া সঞ্ধোধন করিতেন । 
পরিব্রাজক অবস্থায় লিমড়ি রাজ্য ত্যাগ 

করিয়া স্বামীজী ভাবনগর ও শিহোর দর্শন 

করিয়৷ জুনাগড়ে আসিয়৷ দেওয়ানজীর অতিথি 

হন।. ম্বামীজীর সঙ্গ লাভ করিয়! দেওয়ানজী 

এত মুগ্ধ হন যে, প্রতি সন্ধ্যায় তিনি রাজ- 

কর্ষচারীদিগকে লইয়! স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ 

করিয়! গভীর রাত পর্যস্ত কাটাইতেন। সকলে 

উদ্গ্রীব হুইয়| স্বামীজীর কথোপকথন অৰণ 
করিতেন । কোন কোন দিন সময় কিভাবে 

অতীত হইয়া যাইত, কেহ বুঝিতে পারিতেন 
না। জুনাগড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বামীজীর 

অকপটভাব, আড়ম্বরশূন্যতা, বিবিধ শিক্পবিজ্ঞানে 
গভীর জ্ঞান, উদার মতসমূহ, ধর্মপরায়ণতা, 

প্রাণম্পর্শী বাগ্সিতা, সঙ্গীতে অসাধারণ ক্ষমত। 

এবং অদ্ভুত আবর্ষণী শ্রক্কিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
তাহারা স্বামীজীর নিকট আরামকষ্জদেবের কথা 

সর্বপ্রথয শোনেন । 

জুনাগড়কে কেন্দ্র করিয়া স্বামীন্বী 

চতুর্টিকের ভরষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করেন। 
দেওয়ানজী দর্শনাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া! দেন। 

গীর্নার-পর্বতে খাপড়া-খোদির গুহ! “ভরে 

ঝাম্পা এবং হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন 

সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন স্মৃতি ও ধ্বংসাবশেষ 

দর্শন করিয়া স্বামীজী অনেক অভিজ্ঞতা লাভ 

করেন। গীর্নার-পর্বত দেখিয়া! অত্যন্ত তৃপ্তি 

লাভ করিয়া পেখানে তিনি সাধনা করিবার 

জগত উৎসুক হন এবং একটি নির্জন ওহ] 

আবিষ্কার করিয়! কিছুদিন ধ্যান-ধারণায় 

অতিবাহিত করেন। জুনাগড়ে ফিরিয়া 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 

বন্ধুদদিগের নিকট বিদায় লইয়া স্বামীজী ভুজ- 
রাজ্য অভিমুখে যাত্রা! করিলেন । বিদায়কালে 

জুনাগড়ের দেওয়ান সাহেব তুজরাজ্যে 

অবস্থানের জন্য কয়েকটি পরিচয়-পর্র দেন। 

দেওয়ানজী স্বামীজীর মাতার সহিত এবং 

মঠের সাধূুদের সহিত দেখা করেন। 
দেওয়ানজী স্বামীজীর ম1 ও ভাইদের দেখিতে 

গিয়াছিলেন বলিয়া ২৯শে জাহ্বআরি ১৮৯৪ 

শিকাগে! হইতে স্বামীজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া 
দেওয়ানজীকে পত্র লেখেন । এই পত্রে মায়ের 

প্রতি স্বামীজীর গভীর ভালবাসার কথ! প্রকাণ 

পায়। মঠের সাধুর! এবং গিরিশচন্দ্র ঘোগ 

দেওয়ানজীর যথোচিত সম্মান ও যত্ব করায় 

১৮৯৪ খৃঃ ১৯শে মার্চ শিকাগে। হইতে স্বামী 

বামকষ্টানন্দকে লিখিত পত্রে স্বামীজী এ 

কার্ষের প্রশংসা করেন। 

হরিদাস বিহারীদাসকে লিখিত স্বাধীজীর 

সাতথানি পত্র পাওয়! যায়। পত্রগুলি পড়িলে 

বোঝা যায়, স্বামীজী তাহাকে কতখানি শর 

করিতেন । কয়েকটি পত্রে অনেক উপদেশও 

আছে। ২০শ্রেজুন, ১৮৯৪ চিকাগে! হইছে 

লিখিত পত্রে স্বামীজী শিক্ষা-বিস্তারে ভায়ত- 

বাসীর কর্তব্য নির্দেশ করিতেছেন £ 

জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং 

তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের 
প্থা। আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণ খুঁজিয়া 

পান না-ক্ষতটি কোথায় ।*'* আমাদের ধর্মের 

কোন অপরাধ নাই, কারণ মৃত্তি-পৃজায় বিশে 
কিছু আসিয়া যায় নী। সমস্ত ত্রুটির মূলঃ 

এইখানে যে, সত্যিকার জাতি-_যাহার! 

কুটিরে বাস করে, তাহার! তাহাদের মনা 
ভুলিয়া গিয়াছে । হিন্দু, যুসলমান, খ্রীষ্টান 

প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে 
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তাহাদের মনে এখন এই ধারণ| জন্মিয়াছে যে, 

ধনীর পর্দতলে নিম্পেষিত হইবার জন্যই 
তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ 

আবার ফিরাইয়! দিতে হইবে । তাহাদিগকে 

শিক্ষিত করিতে হইবে । 

অধ্যাপক রাইট 

ডক্টর জন হেনরী রাইট হার্ভার্ড বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার খ্যাতনাম! অধ্যাপক 

ছিলেন। বোস্টনের নিকটে “বিজি মেডোজে? 

স্বামীজী যখন অবস্থান করেন, তখন অধ্যাপক 

রাইটের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। 

অধ্যাপক মহোদয় একদিন চার খণ্টাকাল 

আলাপ করিয়া স্বামীজীর অত্যস্থুত বিদ্যা 
জ্ঞান ও প্রতিভা-দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হন যে, 
তাহাকে ধর্মমহ!সডার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত 

হইবার জন্য বারবার অহ্রোধ করিলেন ও 

বলিলেন, সমগ্র আমেরিকাবাসীর সহিত 

পরিচয় লাভ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। 

স্বামীজী এই উদ্দেশ্ব-সিদ্ধির পক্ষে যে যে 
অন্তরায় ঘটিয়াছে, তাহ রাইট সাহেবকে 

খুলিয়। বলিলেন। প্রধান অন্তরায় এই যে; 
ভাহাকে কেহ চেনে না এবং তিনি যে হিন্দু" 

ধর্ষের প্রতিনিধি, এরূপ ফোন নিদর্শন তাহার 

নিকট নাই। 

রাইট সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'স্বামীজা, 

আপনার নিকট পবিচয়-পত্র চাওয়া আর হৃর্যকে 

তাহার আলো! দিবার অধিকার কি জিজ্ঞাসা 

করা একই কথ!। তারপর তিনি নিজে 

স্বামীজীকে ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি- 

ব্ূপে উপস্থিত হইবার জন্য যে যে বন্দোবস্ত 

কর! প্রয়োজন, তাহার ভার গ্রহণ করিলেন । 

ভাহার সহিত উক্ত সভার অনেক বিখ্যাত ও 

ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জানাশোন! ছিল। তার 

সন্নিধানে 

উপর প্রতিনিধি-নির্বাচন-সভার সভাপতি 

তাহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। অধ্যাপক 

রাইট সভার কতৃপক্ষের নিকট চিঠি লিখিয়া 

দিলেন, বিশেষতঃ প্রতিনিধি-নির্বাচন-সমিতির 

সভাপতিকে লিখিলেন, 'ইনি এমন একজন 
ব্যক্তি যে আমাদের সকল বিজ্ঞ অধ্যাপকের 

বিছ্ভা একত্র করিলেও ইহার বিগ্ার সযান 

হয় না| অর্থাৎ ইনি একযোগে আমাদের 
সকল পণ্ডিত অধ্যাপক অপেক্ষা বেশী পণ্ডিত |” 

তারপর স্বামীজীর নিকট অধিক অর্থ নাই 
বুঝিতে পারিয়া রাইট সাহেব শিকাগোর 
একখানি টিকিট কিনিয়! তাহাকে দিলেন। 

অধ্যাপক রাইটের সহিত স্বামীজীর অত্যন্ত 

প্রীতির সম্বন্ধ স্বাপিত হয়ঃ স্বামীজী কয়েকবার 

তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

পত্রাবলীতে অধ্যাপক রাইটকে লিখিত 

স্বামীজীর কয়েকখানি পত্র পাওয়া! যায়। 

২রা অক্টোবর, ১৮৯৩ খুঃ লিখিত পত্রে ঈশ্বরে 

অপূর্ব শরণাগতির কথা আছে : 

৫০১ 

“আমি এখন স্পষ্ট বুঝেছি যে, যিনি 

আমাকে হিমালয়ের তুষার-শৈলে কিংবা 

ভারতের দগ্ধ প্রান্তরে পথ দেখিয়েছেন, তিনিই 
এখানে পথ দেখাবেন, সাহায্য করবেন । 

তার জয় হোক, অশেষ জয় হোক। স্থৃতয়াং 

আমি আবার পুরাতন রীতিতে শান্তভাবে গ! 

ঢেলে দিয়েছি । কেউ এগিয়ে এসে আমাকে 

খেতে দেয়, কেউ দেয় আশ্রয়) কেউ বলে-__ 

তার কথা শোনাও আমাদের । আমি জাগি 

তিনিই তাদের পাঠিয়েছেন_-আমি শুধু নির্দেশ 
পালন ক'রে যাব। তিনি আমাকে সব 

যোগাচ্ছেন। তার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।? 

“অনন্তাশিত্তয়ন্তে। মাং যে জনাঃ পযুপাসতে | 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥”. 



৫৪২ 

সহলদ্বীপোগ্ঠানে (110008800  [81500 

[১81 ) স্বামীজী বখন ক্লাস করিতেন, তখন 

তাহার ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপক বাইটও 

ছিলেন। স্বামীজী মাঝে মাঝে এই অধ্যাপককে 
লইয্সা তামাসা করিতেন, কৌতুক করিয়া 
তাহাকে “ডকি' বলিতেন। এক একদিন 

অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর ক্লাসে ধর্ম-প্রসঙ্গ 

শুনিতে শুনিতে এত তন্ময় হইয়া! যাইতেন 
যে, প্রত্যেক আলোচনার পরে উত্তেজিত 

হইয়া! বারবার জিজ্ঞাসা করিতেন, “তাহলে 
স্বামীজী, শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালে! যে, আমি 

ব্রঙ্গত। আমি শাশ্বত |” স্বামীজী প্রশ্রয় দিয়া 

শ্মিত হাস্য করিতেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর 

দ্বিতেন, ই) ডকি! তোমার সত্তার সত্য 

অস্তিত্বে তুমিই ব্রহ্গ, তুমিই শাখত। পরে যখন 
ডক্টর রাইট ক্লাসে সামান্ত দেরিতে আসিতেন, 

তখন স্বামীজী অত্যন্ত গাভীর্যের সহিত চোখে 

হান্তোদ্দীপক মিটমিট ভাব আনিয়া বলিতেন, 

“এই ব্রহ্ম আসছেন, এই দেখ শাশ্বত !' 

ভগিনী হরিাসী (মিস এস. ই. ওয়াচ্ডো) 
আমেরিকার ক্রকলিন-নিবাসিনী মিস এস, 

ই, ওয়ানডে ভগিনী হরির্াপী, নাষেও 

মুপরিচিতা। স্বামীজীর ছুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 

'বাজযোগ" ও 'দেববাণী'র সহিত তাহার স্মৃতি 

জড়িত। 

১৮৯৫ খৃঃ সহতদ্বীপোগ্ভানে (11000800 

[81800 281) সাত সপ্তাহ অবস্থান করিয়া 

স্বামীজী যে ক্লাস করিয়াছিলেন, এই মহিলা 

ছিলেন তাহার এক উৎসাহী ছাত্রী। শ্বামীজীর 

ধর্মপ্রসঙ্গগুলি তিনি লিপিবদ্ধ কবিয়। রাখিতেন, 

পরে এগুলি 40801601108, বাংলায় 

“দেববাণী” নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

স্বামীজীকে ধীহারা ভালবাসেন, তাহার! 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 

সকলেই এই অমর-বাণীর জন্ত লেখিকার 
নিকট খণী। 

সহশ্রহ্বীপোগ্ঠানে বাহার! ছিলেন, স্বামীজী 

তাহাদিগকে কি শিক্ষা! দিতেন, তাহার প্রভাব 

কিরূপ হইয়াছিল, ভগিনী হরিদ্াসীর লেখনী- 

মুখে তাহার অপূর্ব বর্ণন] : “স্বামী বিবেকানন্দের 
ম্গায় একজন লোকের সহিত বাস করাই 
অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ ভূমি লাভ করা। প্রাতঃ- 

কাল হইতে রাত্রি পর্যস্ত সেই একই ভাব-_ 

আমর! এক ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস 

করিতাম।.*ঠিক দ্বাদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র 
সহশ্রদ্বীপোগ্ঠানে স্বামীজীর অনুগমন করিয়া- 

ছিলেন এবং তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন 

তিনি আমাদিগকে প্রকৃত শিষ্যবূপে গ্রহণ 

করিয়াছেণ * এবং সেইজন্তই তিমি আমাদিগকে 
দিবারাত্র এন্ধপ প্রাণ খুলিয়া তাহার নিকট 

যাহ] কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল, তাহাই শিক্ষা 

দিতেন ।...আমাদের মধ্যে ছুইজন পরে সহত্র- 
দ্বীপোগ্ধানেই সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্্যাসী 

হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্্যাসের সময় 
স্বামীজী আমাদের পাঁচজনকে ব্রক্গচর্যবতে 

দীক্ষিত করেন, এবং অবশিই কয়েকজন পরে 

নিউইয়র্ক নগরে স্বামীজীর তত্রত্য অপর কয়েক- 

জন শিষ্যের সহিত এক সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । : প্রতিদিন স্বামীজী কোন 

একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া তৎ- 

সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, অথব| শীমত্তগবরগীত। 

উপনিবৎ, বা ব্যাসকৃত বেদাস্তস্ত্র প্রভৃতি 
কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা 

করিতেন ।' 

স্বামীজীর 'রাজধোগ' গ্রন্থটির কিছু অংশ 
বক্তৃতাকারে প্রদত্ত হইয়াছিল, অবশিষ্ট অংশ 

স্বামীজী বলিয়া যাইতেন, ভগিনী হরিদাসী 
লিখিয়া লইতেন। 



আশ্বিন, ১৩৭০ |] 

“রাজযোগ"' লেখা সম্বন্ধে ভগিনী হরিদাসী 

এইবপ বলেন £ 'স্বামীজী যখন লিখিবার জন্য 
পুস্তকের বিষয়বস্ত আমার নিকট ৰলিতেন, 

তখন তাহাকে দেখিলে অনুপ্রেরণ। লাভ হইত। 

সুত্রের ভাষ্য বলিবার সময় তিনি আমাকে 

অপেক্ষা করিতে বলিতেন এবং গভীর ধ্যানে 

বা আত্মচিস্তায় নিমগ্ন হইতেশ। এ অবস্থা 

হইতে ব্যুখিত হইয়া তিনি চমৎকার উজ্জ্বল 
ব্যাখ্যা দিতেন। আমাকে সর্বদ কালিতে 

কলম ডুবাইয় রাখিতে হইত। তিনি হয়তো 
দীর্ঘ সময় এইভাবে নিমগ্র থাকিতেন, তারপর 

হঠাৎ তাহার নিস্তর্ূত। কিছু প্রাণস্পর্শী বাক্য 

বা দীর্ঘ স্ুবিবেচিত উপদেশাবলী দ্বার! 

ভঙ্গ হইত।' 

সহঅদ্বীপোগ্ঠানে স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা 

দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হন যে, ভগিনী 
হরিদাসী বলিতেন, "আমরা এমন কি স্ুকৃতি 

করিয়াছি যে, এই সব অমূল্য সম্পদ্ পাওয়ার 
উপযুক্ত হুইয়াছি।? 

নিউইয়র্কে স্বামীজা ১৮৯৫ খুঃ যখন “বেদান্ত 

দর্শন” শিক্ষা! দিতেন, ভগিনী হরিদাসী অত্যন্ত 

মনোযোগ সহকারে পাঠ গ্রহণ করিতেন। 

এই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু আগ্রহশীল 
শিক্ষার্থীর সমাগম হইত । প্রত্যহ প্রাতে ও 

সন্ধ্যায় ক্লাস হইত। রবিবারেও ক্লাস বন্ধ 
থাকিত ন, প্রশ্বোত্বরও হইত। 

স্বামীজী ভগিনী হরিদাসীকে সর্বাপেক্ষা 

কৃতী ছাত্রী এবং বেদাস্ত-প্রচারে সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত মনে করিতেন। স্বামীজীকে প্রচার- 

কার্যে ও গ্রন্থ-সম্পা্মায় তিনি সাহায্য 

করিয়াছিলেন । বেদাস্ত-ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ 

দৃক্ষত। অর্জন করেন। স্বামীজীর দ্বিতীয়বার 

ইংলগ্ডে অবস্থানকালে ও ইওরোপ-অ্রমণের 
সময় স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় প্রচার-কার্য 

গ্বামীজীর সন্নিধানে ৪০৩ 

চালাইতে থাকেন। স্বামী সারদানন্দ 

ক্যান্বিজে যাওয়ায় তাহার অন্তপস্থিতিকালে 

ভগিনী হরিদাসী অন্টান্ত কার্ষের সহিত নিউ- 

ইয়র্ক বেদাস্ত-সমিতির কার্যও অত্যন্ত সাফল্যের 

সহিত পরিচালন। করিতেন। 

মিষ্টার স্টাডি 
উত্তর ভারত ভ্রমণ-কালে মহাপুরুষ স্বামী. 

শিবানন্দ মহারাজ আলমোড়ায় গিয়াছিলেন। 

এই সময় একজন উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ 

ভদ্রলোকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তিনি 

থিয়োজফি চর্চা করিতেন- ইনিই মিস্টার 

স্টাি। ইহ ১৮৯৩ খুঃ শেষের দ্রিকের ঘটন|। 

এই সময় স্বামীজী আমেরিক| গিয়াছিলেন। 

স্বামী শিবানন্দের সহিত কথোপকথনে তিনি 

অত্যন্ত মুগ্ধ হন, তাহার নিকট স্বামীজীর কথা 

ও পাশ্চাত্যে তাহার প্রচারকার্য সম্বন্ধে 

জানিতে পারেন এবং স্বামীজীকে ইংলণ্ডে বেদান্ত 

প্রচার করিতে আমন্ত্রণ করিবেন বলেন। 

মিঃ ই, টি, স্টাডি ইংলগ্ডের একজন 
অবস্থাপন্ন বিদ্বান ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। 

ইংলণ্ডে স্বামীজীর প্রচারকার্ষে ধাহার। সাহায্য 
করেন, মিঃস্টাডির নাম তাহাদের মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখষোগ্য। তাহার নিকট হইতে 

পত্র পাইয়া স্বামীজী প্রথম ইংলগ্ডে যান। মিঃ 
স্টাডি স্বামীজীকে আশ্বাস দেন যে, লগ্ডন বিরাট 
কর্মক্ষেত্র এবং তাহার সাধ্যমত তিনি স্বামীজীর 

কার্ষে সহায়তা করিবেন । 

১৮৯৫ খৃঃ অগস্ট মাসের মধ্য ভাগে রওনা 

হইয়া এ মাসের শেষে স্বামীজী প্যারিস পৌছান। 
সেখানে কয়েকদিন কাটাইয়া তিনি ইংলগ্ডে 

পদার্পণ করেন | স্টাডি ও মিস মূলার তাহাকে 
সাদরে অভ্যর্থনা] করেন। এই সময়ে স্টাডি 
স্বামীজীর সাঁহত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিচয় 
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করাইয়! দেন, পরবর্তীকালে তাহারা স্বামীজীর 

বিশেষ অশ্ুরাগী বন্ধুতে পরিণত হইয়াছিলেন । 

লগুনে স্বামীজীর ক্লাসগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে 
অনুঠিত হয়, তাহার জন্ত স্টাডি অক্লান্ত পরিশ্রম 

করেন। স্বামীজীর বেদান্ত-প্রচারকার্ষে তাহার 

খুব উৎসাহ ও আন্তরিকতা ছিল। শিক্ষিত ও 
পদস্থ ব্যক্তি হিসাবে সম্মানিত মিঃ স্টাডি তাহার 

সন্ত্ান্ত বদ্ধুমহলে স্বামীজীর বিষয় বিশেষভাবে 

বলিতেন। 

সািকে লিখিত স্বামীজীর ৩০খানি পত্র 
পাওয়। যায়, তাহাতে বহু বিষয় আলোচিত । 

একথানি পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন : 

“কেবল সংখ্যাধিক্য দ্বারাই কোন মহৎ কার্ম 

হয় না; অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাকৃ- 

চাতুরী_ইহাদের কোনটিরই মূল্য নাই। 
পবিত্র, খাটি এবং প্রত্যক্ষান্থভৃতি-সম্পন্ন মহা- 
প্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সকল কার্য সম্পন্ন 

করিয়। থাকেন। যদি প্রত্যেক দেশে এইরূপ 

দশ-বারটি মাত্র সিংহবীর্য-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তি 

জন্মগ্রহণ করেন, ধীহারা নিজেদের সমুদয় 

মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, ধাহারা অসীমের 

স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, ধীহাদদের সমগ্র চিত্ত 

্রহ্ষধ্যানে নিমগ্ন, অর্থ যশ ও ক্ষমতার স্পৃহী- 

মাত্রহীন--তবে এই কয়েকজন ব্যক্তিই সমগ্র 

জগৎ তোলপাড় করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট । 

লণ্ডনে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামীজী 

আমেরিকা যান, পুনরায় ১৫ই এপ্রিল, ১৮৯৬ 
লগ্ডনে রওন। হন। স্বামী সারদানন্দ ১ল। 

এপ্রিল কলিকাতা হইতে আসিয়! মিঃ স্টার্ডির 

অতিথি হইয়াছেন। মিস্ মূলার ও মিঃ স্টার 
অতিথি-রূপে স্বামীজী স্বামী সারদানন্দের 

সহিত সেপ্ট জর্জেস্ রোডে অবস্থান করেন। 

এই সময় স্টাডি ভক্তিযেগের 'নারদস্ত্র' 

অন্বাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং স্বামীজী 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাহাকে সাহায্য 

করিতে বহু সময় ব্যয় কবিতেন। 

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত সাক্ষাৎ- 

কারের সময় স্বামীজীর সঙ্গে মিঃ স্টাডিও 

ছিলেন। স্বামীজী প্রায় ছয় সপ্তাহ ইওরোপের 
বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া লগ্ডনে ফিরিয়া 

আসিলে জনসাধারণ যাহাতে স্বামীজীর ভাষণ 

শুনিতে পায়, তাহার জঙ্ত মিঃ স্টান্ডি ৩৯নং 
ভিক্টোরিয়া স্ট্টে একটি বড় ঘর ভাড়া করেন । 

স্বামীজী যখন লগ্ন হইতে চলিয়া! আসেন, 
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খৃঃং তাহাকে বিদ্ায়- 

সম্ভাবণ দেওয়া! হয়। এই বিদায়-সভার প্রধান 

উদ্যোক্ত| ছিলেন অক্রান্তকর্মী মিঃ স্টাডি, তিনি 
তাহার সকল বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করেন এবং 

নিজে সভাপতি হন। স্বামীজীর সম্বন্ধে স্টাডি 

একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন : আমি যে বস্তু 

সার! জীবন আকাজ্জ| করিয়াছিলাম, স্বামীজীর 

মধ্যে তাহ। পাইয়াছি।” ৪ঠ1 অক্টোবর, ১৮৯৫ 
স্বামীজী স্বামী ব্রঙ্গানন্দকে জানাইতেছেন £ 

“মিঃ স্টাডি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, 
সে বড়ই উদ্ঘমী ও সঙ্জন।” 

মিঃ স্টাি ভারতীয় চিস্তাধারায় অত্যন্ত 
আকৃষ্ট হন, স্বীয় জীবনে ভারতীয় ভাবধার! 

রূপায়িত করিতে মনস্থ করিয়। ভারতে আগমন 

করেন এবং হিমালয়ের নিভৃত পার্বত্যমিবাসে 

আলমোড়ায় বহু দিন কঠোর তপস্তায় রত 

থাকেন। স্বামীজী গুরুভ্রাতা স্বামী অতেদা- 

নন্দকে লগ্নে রাখিয়া চলিয়া আসেন। কিছু 

দিন পর স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় চলিয়] 

গেলে ইংলঙ্ডর প্রচারকার্য মিঃ স্টাডি একাই 
চালাইতে থাকেন। 

দুঃখের বিষয় মিঃ স্টাডি শেষ পর্যন্ত 

স্বামীজীর উপর তাহার পূর্ব শ্রদ্ধ! অক্ষু রাখিতে 
পারেন নাই। 
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রামনাদের রাজা ভাত্বর সেতুপতি 
পরিব্রাজক অবস্থায় ১৮৯২ খ্ুঃ ডিসেম্বর 

মাসে স্বামীজী ত্রিবেন্দ্াম্ ত্যাগ করিয়া রামেশ্বর 
অভিমুখে রওন! হন| পথে মাছুরায় রামনাদ- 

রাজ ভাস্কর সেতুপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
স্বামীজী রাজার নিকট পরিচয়-পত্র লইয়! 

আসিয়াছিলেন। ভাস্কর সেতুপতি খুব ভক্তিমান্ 
এবং ভারতের অভিজাতদের মধ্যে খুব শিক্ষিত 

ছিলেন। তিনি স্বাধীজীর একজন বিশেষ 

গুণগ্রাহী ও অনুরাগী ভক্ত হইয়। উঠিলেন এবং 
পরিশেষে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার 

নিকট স্বামীজী গণশিক্ষা ও কৃষির অবস্থা 

উন্নয়ন সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করেন। 

ভারতের বর্তমান সমস্তা ও তাহার ভবিষ্যৎ 

সম্ভাবন1 সন্বন্ষেও যত প্রকাশ করেন। বাজা 

ভাস্কর সেতুপতি প্রাণে প্রাণে অশ্থভৰ করেন 

যেঃ এতদিনে সত্যই ভারতে একজন প্রকৃত 

ধামিক কর্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে । স্বামীজী 
সেই ধর্মবীর-_দেশজননীর সেই সুসম্তান। 

স্বামীজীর কথাবার্তার উপর তাহার এতদূর 
শদ্ধা জন্মিল যে, তিনি তাহাকে পুনঃপুনঃ 

শিকাগো ধর্মসভায় যাইবার জন্য বলিলেন 

ও সেজন্য অর্থ-সাহাষ্য কবিতেও প্রতিশ্রুত 

হইলেন । কারণ, তাহার মনে হইল, এ্রস্থানে 

প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক আলোকের প্রতি 

প্রতীচ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত স্থযোগ 
খটিৰে এবং উহ স্বারাই ভারতে তাহার 

ভবিষ্যৎ কার্ষের ভিত্তি স্বাপিত হইবে । কিন্ত 
স্বামীজী তখন রামেশ্বর দর্শনের জন্য বিশেষ 

ব্যগ্র, সুতরাং এ-সঘ্বন্ধে তিনি কি স্থির করেন; 

পরে তাহাকে জানাইবেন বলিলেন । মহা- 

রাজার নিকট বিদায় লইয়! স্বামীজী রামেশ্বর 

গমন করিলেন । রামেশ্বরের প্রকাণ্ড মন্দিরে দেব 

দর্শন করিয়া তাহার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল । 

স্বামীজীর সন্নিধানে ৫৩০৫ 

পাশ্চাত্য দেশে যাইবার জন্ত ধাহার' 
স্বামীজীকে সাহায্য করিয়াছিলেন, রামনাদের 

রাজ! তাহাদের অন্যতম । 

আমেরিকায় স্বামীজীর বিজয়বার্তা শ্রবণ 

করিয়া রাজ স্বীয় গুরুর সম্মানে পুলকিত 

হইতেন। সংবাদ আসিল--স্বামীজী ভারতে 

প্রত্যাবর্তন করিতেছেন । 

২৬শে জান্ুআরি, ১৮৯৭ খুঃ মঙ্গলবার 

দ্বিপ্রহরের পূর্বে স্বামীজী তাহার পাশ্চাত্য 
শিষ্পগণ সহ জাফন1 হইতে জলপথে জাহাজে 
পান্থানে পৌছিলেন। বামনাদের রাজ! 
স্বামীজীকে রামেশ্বরে আমন্ত্রণ করিয়ীছিলেন, 

সেইজন্য তিশি রাষেশ্বর যাইবার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছিলেন, এমন সময় জানিতে পারিলেন, 

স্বয়ং রামনাদাধিপতিই সদলবলে স্বামীজীর 

অভ্যর্থনার জন্ত আসিয়াছেন। 

রাজা অপরাহে স্বামীজীকে নিজ রাজ- 

তরণীতে লইয়া! গেলেন এবং পাত্রমিত্র সভাসদৃ- 

গণের সহিত সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়। তাহাকে 

প্রণাম ও অভ্যর্থন1 করিলেন । স্বামীজী রাজার 

হাত ধরিয়া উঠাইয়া আশীর্চন উচ্চারণ 

করিলেন | নন্্যাপী-গুরু ও সপার্দ রাজ- 

শিষ্যের সেই মিলন বড়ই চিত্ত/কর্ষক হইয়াছিল। 
স্বামীজী আবেগভবে বলেন; ফাহাদের মনে 

প্রথমে তাহার পাশ্চাত্যে যাওয়ার কথা উদ্দিত 

হয় রাজ]! ভাস্কর সেতুপতি তাদের মধ্যে 

একজন, অতএব ভারতে প্রত্যাবর্তনের সুত্র" 

পাতে রামনাদরাজের সহিত সাক্ষাতে তিনি 

অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। নৌকা হইতে 

তীরে উঠিৰার পর পান্বানবাসীর] স্বামীজীকে 
অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। জেটির 

নিশ্নেই এক প্রকাণ্ড চন্দ্রীতপ নানাবিধ পুষ্পপত্রে 
অতি সুন্দরভাবে শোভিত হইয়াছিল। অভি- 

নন্দন সভায় রাজ] হদয়াবেগে ব্যক্তিগতভাবে 



৫০৬ 

একটি স্বতস্্ব অভিভাষণ দ্বার! স্বীয় মনোভাব 

নিবেদন করিলেন । স্বামীজীও যথাযোগ্য 

উত্তর-প্রদানে সকলকে গ্রীত করিলেন। এই- 
খানে তিনি বলিয়াছিলেন, “ভারতের জাতীয় 

জীবন একমাত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি-চর্চায়, 

দ্ধবিদ্যা-পারদশিতায়, বাণিজ্যের উৎকর্ষে বা 
শিল্প-সমৃদ্ধিতে নয়। ধর্মই আমাদের একমাত্র 

আশ্রয় ও অবলম্বন এবং জাতীয় জীবনের 

মেরুদণ্ডস্ব্ূপ। আর ইহাই সমগ্র পৃথিবীতে 

আমাদের দিবার বস্তব।' 

সভার কার্য শেষ হইলে স্বামীজীকে রাজ- 

শকটে বসাইয়] রাজার বাংলোর দিকে লইয়া 

যাইবার ময় রাজ! ও অমাত্যবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

পদব্রজে যান। রাজার ইচ্ছান্থপারে শকটবা হী 

অশ্বগুলিকে হুক্তি দিয়া সকলে মিলিয়া গাড়ি 
টানিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজাও তাহাতে 

যোগ দিলেন। 

পান্বানে স্বামীজী তিন দিন বড়ই আনন্দে 

কাটাইলেন। এ স্বানের এবং ইহার নিকট- 

বর্তা রামেশ্বরের অনেক অধিবাসী এই সময়ে 
তাহার দর্শশ লাভ করিয়া আপনাদ্িগকে 

কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল । দ্বিতীয় দিন 

স্বামীজী রামেশ্বরের মন্দির-দর্শনে যার! 

করিলেন। পাঁচবৎসর পূর্বে ভারতের সর্বতীর্ঘ 
অমণ করিয়া যেদিন শেষ এই বামেশ্বরে 

আপসিয়াছিলেন, সেদিনের কথ! মনে পড়িল, 

সেদিন এ মহোৎসব ছিল না, সেদিন তিনি 

জীর্ণ মলিন বেশে শ্রান্ত চরণে এই মন্দির-দ্বারে 

উপস্থিত হইয়াছিলেন! স্বামীজীর গাড়ি যখন 

মন্দিরের নিকট পৌছিল, তখন এক বিরাট 

জনতা! হস্তী উদ্ন অশ্ব মণ্ধিরের চিন্তিত পতাকা 

এবং অন্ঠান্ত সম্মানের চিহ্ন লইয়! দেশী সঙ্গীত 

গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইল। মন্দিরে 

দেবদর্শনের পর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান 

উদ্বোধন | ৬৪তম বর্ধ--৯ম সংখ্য 

হইয়া স্বামীজী “তীর্ঘমাহাত্ব্য ও উপাসনা" সম্বন্ধে 
একটি হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতা দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে 
স্বামীজী বলেন, “শিবের অর্চনা শুধু মন্দিরস্থ 
বিখ্বহের অর্চন| নহে, কিন্তু দীন দরিদ্র আতুরের 
মধ্যে যে জীবরূপী শিব আছেন, তাহার অর্চন1 |, 

পরধিন স্বামীজীর উপদেশের সার্থকতা - 

সম্প!দনের জন্ত বামনাদের রাজ] শত সহশ্র 

ছুঃখা বাক্তিকে আহার্য ও বস্ত্র বিতরণ করিলেন 

এবং এই ঘটনার স্মরণার্থ সেই স্বানে ত্রিশ হাত 

উচ্চ এক স্তস্ত নির্মাণ করাইয়! তদ্বপরি নিম্- 

লিখিত পঙক্তি কয়টি খোদিত করাইলেন £ 

সতাযমেব জয়তে 

পাশ্চাত্যে বেদাস্ত-ধর্ম প্রচারে অশ্রতপুরব 

সফলতা লাভ করিয়া পৃজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী 
বিবেকানন্দ খীয় ইংরেজ শিষ্যগণের সহিত 

ভারতভূমির (যস্থলে প্রথম পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন, সেই পবিত্র স্থান নির্দেশ করিবার ভন 

রামনাদাধিপতি ভাস্কর সেতুপতি কতৃক এই 
মারক-স্তস্ত প্রোথিত হইল। ১৮৯৭ খুঃ ২৭শৈ 

জান্আরি। 
রামনার্দে অবস্থানকালে বহু ব্যান্তি 

স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিমা- 

ছিলেন। একদিন তিনি এখানকার খুষ্ান 

স্কুলগৃহে একটি বক্তৃতা দেন। আর একদিন 

তাহার সম্মানার্থ রাঞ্জপ্রাসাদে এক দরবার হয়। 
এখানে স্বীমীজীকে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় 

অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। স্বামীজীও 

একটি স্বন্দর ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। তাহাতে 

বলেন, রামনাদরাজ সাংসারিক পদমর্যাদায় 

খুব উচ্চ, কিন্তু তাহার চিত্ত সর্বদা ঈশ্বরে 
যুক্ত এবং এই কারণে তিনি রামনাদের 

অধিপতিকে “রাজধি” উপাধিতে ভুষিত 

করিলেন। রামনা্ের রাজ একাধারে রাজ! 

ও খবি। 



আশ্বিন, ১৩৭০ ] 

রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী “ভারতে 

শক্তি উপাসনা" সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা 

দেন, উহা ফণোগ্রাফে (90০000890) ) 

তোলা হয়। 

স্বামী বৌধানন্দ্ 

স্বামীজীর যে তিনজন জন্যাপী শিষ্য 

আমেরিকায় গিয়া বেদাস্ত-প্রচারে আত্মনিয়োগ 

করেন, তাহাদের মধ্যে স্বামী বোধাশনা 

একজন | তাহার পূর্বাশ্রমের শাম হরিপদ 

চট্টোপাধ্যায়। সালে (১৮৭০ খুঃ) 

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তিনি হাওড়া জেলার 

বাগাণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

পিতা শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ম্যায়শাস্তরে 

পণ্ডিত এবং অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
খগেন্্রনাথ (ম্বামী বিষলানন্দ ) ছিলেন হরিপদর 

খুড়ভূত ভাই । 
“'ভ্রীরামকঙ্জ-সজ্যে আমার যোগদান? প্রবন্ধে 

স্বামী বোধানন্দ লিখিয়াছেন £ 

অঞ্্ীরাষকৃষ্জদেবের শরীর-রক্ষার পর কয়েক 

মাস স্বামীজী ঈখরচন্্র বিদ্ভালাগরের বহবাজার 

বা হাইস্কুলে হেড যাস্টারের কার্য 
করিয়াছ্থিলেন। সেই সময়ে আমি সেই স্কুলে 
৪র্থ শ্রেণীতে পড়িতাম। স্কুল-বাড়ির প্রধান 

দরজার সম্মুখে খানিকট| জমি ছিল। স্বামীজা 
স্কুলে আসিবার সময় ঘখন সেই স্থানটি দিয়] 
যাইতেন, আমি দোতলায় জানাল! দিয়া 

তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতাম। তিনি 

প্যাণ্টালুন ও চাপকান পরিতেন। একহাতে 

এন্ট্যাঙ্স কোর্সের এক কপি ও অপর হাতে 
ছাত। থাকিত। তাহার এরূপ ধীর গতি ও 

জ্যোতির্ময় চক্ষু-ছুইটি দেখিয়া তখনই তাহাকে 
এক অসাধারণ পুরুষ বলিয়! মনে হুইয়াছিল। 
যঠে খাতায়াতকালে যখন গুনিলাম, তিনিই 

১২৭৭ 

১৮৮৬ খু 

স্বামীজীর সন্ধানে ৪০৭ 

স্বামীজী, তখন তাহার সৌম্যমৃততি আবার 
স্মরণে আদিল। পরে বুঝিলাম, কেন প্রথম 
দর্শন হইতে তাহার প্রতি চিত্ত আকৃই 
হইয়াছিল। শ্বামীজীর প্রতি গুরুভাইদের 
আন্তরিক গ্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনিও 
তাহাদিগকে ভালবাসিতেন। সকলেই তাহার 
গুণবর্ণনাকালে গদ্গ হইতেন। শশী 

মহারাজঃ বাবুরাম যহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, 
মহাপুরুলঙ্জী আমাদিগকে বলিতেন, 'নরেন 
মঠে ফিরিলেই তোমাদের সম্নাস হইবে ।' 

১৮৯৭ খুঃ হরিপদ জগৎ্বল্লভপুব স্কুল হইতে 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়া কলিকাতা 

রিপন কলেজে পড়িতে থাকেন। খগেন্্র- 

নাথকে কেন্দ্র করিয়া সহপাঠী ও সমবয়সী 
বন্ধুদের যে দলটি গড়িয়! উঠিয়াছিল, হরিপদও 
তাহার অস্তভূক্ত ছিলেন। এ সময় সকলে 
যিলিয় গঙ্গাক্সান। বার-তিথি বিশেষে উপবাস, 
নিরামিষ-ভোজন, ভাগবত গীতা উপনিষদাদি 

শান্ত্রপাঠ, রোগীর সেব।, ছুংস্থকে সাহায্য-হান, 

ন্ুবিপামত সাধৃদর্শন ও সংকীর্তনে যোগদান 
করিতেন। বিপশ কলেজে পাঠকালে শ্রীমার 

('কথামৃত'কার মাষ্টার মহাশয়) সহিত পরিচয়, 

কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানে শ্রীরামকুষ্জের গৃহী 
শিষ্যগণের সহিত আলাপ এবং বরাহনগর যঠে 

গিয়া শ্রীরামকৃষ্জের ত্যাগী সন্তানগণের পৃত 
সঙ্গ লাভ করিয়া হরিপদর অন্তরের ম্বাভাবিক 

ধর্ষভাব উদ্দীপিত হন । খগেল্সরনাথ (হ্থামী 

বিমলানন্দ ) ও কালীকৃঞ্খের (স্বামী বিরজানন্দ) 
বাড়িতেই তাহাদের বৈঠক বেণী হুইত। 

হরিপদ নিয়মিতভাবে এইসব সভায় ষোগ 
দিয়] ধর্মালোচন। করিতেন । 

রিপন কলেজ হইতে বি-এ পাস করিবার 

পর কলিকাতা হইতে প্রায় ২* মাইল দুরে 
তাহাদের গ্রাম জগত্বল্লভপুর স্কুলে কয়েক 



৫৬৮ 

বৎসর শিক্ষকতা করেন। সেই সময় তিনি 

মাঝে মাঝে কীাকুড়গাছি যোগোগ্ানে ভক্তসঙ্গ 

ও বরাহনগর মঠে সাধুসঙ্গ করিতে আসিতেন। 
হরিপর অন্তরে ধাহারা বৈরাগ্যের অনল 

আলাইয়া তাহাকে শ্রীরামকষ্জের ভাবধারায় 
অন্থপ্রাণিত করেন, তাহাদের মধ্যে ভক্ত 

রামচন্দ্র দত্ত ও স্বামী রামক্কসগানন্দের নাম বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । 
১৮৯৭ থুঃং ফেব্রআরি মাসে হরিপদ 

জগত্বল্লভপুর হইতে আলমবাজার মঠে উৎসব 

দেখিতে আমিয়াছেন। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশ 

হইতে ফিরিয়া এই সময় কাশীপুর গোপাল লাল 

শীলের বাগান বাড়িতে থাকিতেন। 

একদিন রবিবার খুব সকালে প্রায় ৬টার 

সময় তখনও অন্ধকার, হরিপদ গোপাল লাল 

নীলের বাগান-বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছেন, 
স্বামীজী উপর হইতে জানাল! দিয়। তাহাকে 

দেখিয়া নিচে আসিয়! দরজ] থুলিয়! দিলেন | 

হরিপদ স্বামীজীকে প্রণাম করিলে স্বামীজী 

তাহাকে যেন কত দিনের পরিচিত ভাবিলেন 

ও এইবরূপভাবৰে কথা বলিলেন। স্বামীজী 

ঠাহাকে এক গ্লাস জল আনিতে বলিলেন, 

হরিপদ জল আনিলে স্বামীজী মুখ ধূইলেন। 
মহাপুরুষ মহারাজ সেখানে ছিলেন, তিনি 

স্বামাজীকে হরিপদর পরিচয় দিয়া বলিলেন, 
এদের দলের জনকয়েক ক-বছর ধরে মঠে 
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যাতায়াত করছে, সজ্ঘে যোগদান করার ইচ্ছ। |: 
স্বামীজী শুনিয়া বলিলেন, “আমি একে সন্ন্যাস 

দেব। ইহা শুনিয়া আনন্দে হরিপদর চিত্ত 

উদ্বেল হইয়! উঠিল । 

শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপৃূজার দিন স্বামীজী 
চারজন ব্র্গচারীকে সন্াস দেন এবং দু-একজন 

ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষ! দেন। প্রায় সকাল ৮টার 

সময় স্বামীজী মঠে আসিলেন। স্বামীজীর 
আদেশে হরিপদও তাহার সঙ্গে গাড়িতে 

করিয়া আসেন 

১৮৯৭ খৃঃ হরিপর্দ আলমবাজার মঠে 

যোগদান করেন এবং ১৮৯৮ খুঃ স্বামীজীর 

নিকট সন্যাস গ্রহণ করিয়া "স্বামী বোধানন্দ' 

নামে পরিচিত হন। 

স্বামী বোধানদ্দ তীর্থঘরমণে বহির্গত হইয়া 
স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত কেদারনীথ 

ও বদ্রীনারায়ণ দর্শন করেন। ১৯০৬ খুঃ 

বেদান্তপ্রচারের জন্য আমেরিকায় প্রেরিত 

হন। ১৯১২ খঃ স্বামী অডেদানন্দ মহারাজের 

স্থলে স্বামী বোধানন্দ মিউইয়র্ক বেদান্ত- 

প্রচার-কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করিয়া! কৃতিত্ব- 

সহকারে আজীবন উহার কার্য পরিচালন! 

করেন। ১৯২৩ খুঃ তিনি একবার ভারতে 

আসিয়াছিলেন। ১৯৫০ খুঃ ১৮ই যে (১৩৫৭ 

সালের 8ঠ1 জ্যেষ্ঠ) নিউইয়র্কে তিনি দেহত্যাগ 

করেন। 



নাদীয় সুক্ত 
[ খগবেদ ১০।১২৯- মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ] 

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় 

নাসদাসীনো৷ সদাসীত্দানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো. যৎ। 

কিমাবরীবঃ কুহ কস্ত শর্মনস্তঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥১ 

তখন অসৎ অর্থাৎ কার্ধনামীয় কিছু ছিল না; সৎ অর্থাৎ কারণ বলিয়াও কিছু 

ছিল না। কার্সাভাবে অর্থাৎ আর কিছু তাহ হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত ন1 থাকায় তাহাকে 

সৎ বা কারণ বলিতে পারা যায় না। 

তখন রজঃ অর্থাৎ স্থল বন্ত ব! যাহ! দেখা যায় এবং ব্যোম অর্থাৎ সুক্ষ বসত, যাহা দেখা 

যায় না এবং “ব্যোমপরা? অর্থাৎ সক্মাতীত সুক্ষ বন্ত, এ-সৰ কিছুই ছিল না| 

কি ছিল তখন? কিসের উপর তাহ! ছিল ও কিসের দ্বারা তাহ! আবৃত ছিল? ছিল 

কি শুধু তাহাই, যাহাকে গভার গহন “অন্ত বল| হয় (যাহা পুরাণে “কারণ-বারি' নামে 
অভিহিত হয়)1 গভীর গহন অর্থাৎ তাহ! এরূপ ছিল, যাহার ভিতর দৃষ্টি চলে না ও যাহার 

সীম! নির্দেশ কর যাঁয় না৷ 

পূর্ব কল্পের জগৎ কোথায় গেল? কোন বস্তর নিরতিশয় ধ্বংস হয় না। স্থক্তের 

ভাব এই যে, ধষিরা যাহা বলেন, তাহাই কি ঠিক যে পূর্ব কল্পের বন্তরসমূহ একরসত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া স্থানাতীত ও কালাতীত ভাবে অস্ভ-রূপে রহিয়াছে? ইহা সাধারণ বূপে কল্পিত হয় 
যে, প্রলয়-কালে বস্তুমমূহ একরসত্ব ও অলক্ষিতত্ প্রাপ্ত হয় এবং হুষ্টিকালে তাহাদের পুনঃ 

সমুত্তৰ হয়। সেই দ্রবীভূত অবস্থা স্ষ্টির উপাদান-রূপে কার্য করে বলিয়া জলে দ্রবীভূত 
শর্করার দৃষ্টান্তে তাহাকে কারণ-বারি বল! হয়। স্থষ্টির প্রাকৃকালের এই অবস্থাকে বূপক- 
ভাবে অস্ত .বলা হইয়াছে । কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, তাহা স্থান-কালাতীত অবস্থা; 
বস্ত, আধার বা আধেয় বলিয়! তখন কিছুই ছিল না। এই মন্ত্রে বস্তু ও স্থান বলিয়া কিছুই 
ছিল না__তাহ| বল হইল। পরবর্তী মন্ত্রে কাল বলিয়া তখন কিছুই ছিল ন1-_বল] হইবে । 

ন মৃত্যুরাসীদম্ৃতং ন তহি রাত্র্যা অহন আসীৎ প্রকেতঃ। 

আনীদবাতং ব্বধয়া তদেকং তম্মাদ্ধান্যপ্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥২ 

প্রাণী সুষ্ট হয় নাই, কাজেই মৃত্যুও হুষ্ট হয় নাই। আর মৃত্যু সুষ্ট হয় নাই বঙিয়। 
অমুতত্ব ছিল--তাহাও নহে, কারণ কোন জীবেরই সৃষ্টি হয় নাই। ঘটন। ছিল ন1 বলিয়া, 

পময় বা! কাল ছিল না এবং সময় ছিল ন1 বলিয়া সময়কে দ্িন-রাতিতে মাত্রাভূত করিবার কিছুই 
ছিল না। অথব! এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, পূর্ব কল্পের জগৎ অজ্রূপে থাকায় 

ধ্বংস বা যৃত বল! যাইতে পার! যায় না, অমৃত বা প্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাও 

বল! বাইতে পারে নাঁ। এইব্সপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির সে-সময় কার্যকরী 
অবস্থা না থাকায় অবিদ্যা ও বিদ্যা (মৃত্যু ও অমৃত্যু ) তমঃ ও রজঃ (রাতি ও দিবা) বলিয়া 
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কিছু ছিল না! ( যে সময়ে এই স্থক্তটি রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অবিদ্যা, বিদ্যা, তমঃ) রজঃ 

ইত্যাদি ধারণাগুলি দান। বাধে নাই, তবে ব্যাখ্যার জন্তট এইগুলির ব্যবহার হয়তো দুষণীয় না 
হইতে পারে )। 

সেই সময়ে সেই এক যিনি ছিলেন, তিনি নিক্রিয় শ্বাস-প্রশ্বাসহীন (অবাতম্)। 
স্বস্বভাবে অর্থাৎ স্বরূপে, চেতন বা সন্বিং-জূপে বিরাছ্গিত ছিলেন, যে চেতনে জীবনী-শক্কি ও 

বিকাশ-শক্তি সম্ভাবান্ধপে অস্থশিহিত ছিল । 
তম আসীৎ তমসা গৃঢমগ্রেইপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্। 

তুচ্ছোনাভ্পিহিতং যদানীত্তপনস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥৩ 
অন্ধকারের ভিতর অন্ধকার অর্থাৎ সেই গভীর গছন কারণ-সলিলে, অবাঙঅনসো- 

গোচর সন্বিৎ ওতপ্রোত-ভাবে ছিল । “সর্ব ঙেই শিবিশেষ মিশ্রণ-ন্দপে ছিলেন । (পুরাপে 
ইহাই চৈতগ্তরূপী মহ্বাবিষুণ কারণ-সলিলে শায়িত--বল1 হইয়াছে ।) “এই জঅমস্তই? যেন সবই 

শৃন্য, সবই অমূর্ত অবস্থা, স্থির একভাবে ছিল। 

এই বার সেই সম্বিতের ভিতর ইচ্ছারূপী চেষ্টায় ধী বা বিশিঠজ্ঞান মূর্ত হইয়! উঠিল। 
জ্ঞান হইতে উপনিষদুক্ত হিরণ্যগর্ভের বা মহদৃরক্ষের উত্তব হইল। 

হিরণগর্ভ বা রক্ষা হইতে জগং স্থ্ট-কক্সিত হয়। কারণ-বারিতে প্রক্ষিপ্ত বঙ্গ-বীজ 
হইতে উৎপন্ন অস্ত হইতে হিরণ্যগর্ভের জন্ম ও কারণ-সলিল-শায়ী নারায়ণের নাভি-কমল 

হইতে ব্রহ্মার উত্তব হওয়ায় উপনিধদে ও পুয়াণে এই ভাব আকারিত হইয়াছে । 

কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ 

সতো। বন্ধুমমতি নিরবিদ্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো। মনীষা ॥8 

তারপর সেই ধী হইতে কামনা বা কল্পনার উত্তব হইল, ঘে কল্পনীর বীজ ব1 জ্মস্তান- 

ক্ূপে শিক? মন কথিত হয়। ইহাই জীবের বিজ্ঞানময় কোর হইতে স্কলতর যনোময় কোষের 

উৎপত্তি বলিয়া আখ্যাযত হয়। 
নিগুণ ও সপ্ণ বঙ্গে ব্রন্ম ও মায়ার ব1 পুরুন ও প্রকতির পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং 

“সোহকাময়ত বহু ন্তাম্? অর্থাৎ এক হইতে বর উৎপত্তি ইন্চ্যাদি কিভাবে হইয়াছে, তাহ! শৃক্ে 

এইরূপ ভাবে ষল। হইল £য, খষিরা ধ্যাণযোগে চিত্তের মনীষার দ্বার] ইহ| আবিফার করিলেম। 

ভিরশ্টীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীতুপরি স্থিদাসীৎ। 

রেতোধা আঙষন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরজ্তাৎ ॥৫ 

এইবার হ্থক্তে বল! হইতেছে যে, খধির1 তাহাদের কল্পনার, ব্রঙ্গ ও মায়! ব] পুরুষ ও 

প্রক্কতি যে ভিন্ন, তাহ! যেন আড়াআড়ি দাড়ি টানিয়া নির্রেশিত করিয়া দ্রিলেন। লগ্ঘালদ্বি 

ঈ্াড়ি টানিয়া ভাগ করিয়া দিলে একজন অন্টের সমান হইয়া যাইত, সেই জন্য এক অন্টের 

উপর দ্রেখাইতে 'াড়ি টানা আড়াআড়ি ভাবে হইল বল! হইল। কাহাকে নিয়ে ও কাহাকে 
উচ্চে দেওয়া! হইল 1 অ্টার শক্তি বা জীবতৃত1 তটস্থা শক্তিকে উপরে ও অপরা শক্তিকে অর্থাৎ 
অষ্টবিধা প্রকৃতি-শক্তিকে, (তাহা বিশাল শক্তি হওয়া সত্বেও ) সেই ্লাড়ির নিচে স্থাপন করা 
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হইল । শক্তিকে উপরে, আর সেই শক্তির বলে আমর! যে কাজ করি অথচ ভাবি যে আমরাই 

আমাদের স্বাধীন শক্তিতে কাজ করিতেছি, সেই মনোভাব-প্রশ্থত কাজকে নিচে রাখা হইল। 

কো অদ্ধ৷ বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কৃত আজাতা৷ কৃত ইয়ং বিস্বষ্টিঃ | 
অর্বাগ. দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভৃব ॥৬ 

হুক্কে এইবার বল! হইতেছে যে, খষির! স্থষ্টির উপরি-উক্ত ব্যাখ্য। করিয়াছেন, কিন্তু তাহ! 

কল্পনাই, সেই জন্য স্থক্তকার এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কে ইহ! ঠিকভাবে জানে আর কে 

বলিতে পাবে, কোথায় এ স্ব্টি-প্রপঞ্চের জন্ম হইল এবং কিভাবে ইহ] প্রকাশিত হইল? 

দেবতারা ইহা জানেন না, কারণ দেবতার! এই প্রপঞ্চের ভিতর, এই প্রপঞ্চ-স্প্টির পর তাহাদের 

জন্ম হইয়াছে । কে বলিয়া দিবে, কখন ইহা মৃত্তি পরিগ্রহ করিল 1 
ইয়ং বিস্থপ্টির্যত আবভৃব যদি বা দধে যদি বা ন। 
যো আস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সে অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭ 

এই জগতের যিনি স্ষ্টিকর্তা, সেই সগুণ বর্গ । তাহাকে হিরণ্যগর্তভই বল হউক ব! 

সগণ ব্রঙ্গই বল হউক, যিনি সর্বোচ্চ স্বর্গে স্থিত অর্থাৎ যিনি দেশকালাতীত ভাবে আছেন 

অর্থাৎ যিনি জগৎকে আবরণ করিয়া ও জগতে অন্ুস্থত ভাবে আছেন, খিনি সর্বতশ্ক্ষু দ্বার 

জগতের নিয়মন করিতেছেনঃ হয়তো! তিনি বলিতে পারিবেন, তিনি জগতের নিমিত্ব ও 

উপাদান কারণ ছিলেন কিনা স্ক্তকার বলিতেছেন যে, হয়তে। বলিতে পারিবেন ন1। ইহার 

ব্যাখ্যা এইরূপে কর। যায় যে. মানিয়। লইলাম--তিনি নিমিত্ব-কারণ ছিলেন, কিন্তু উপাদ্ধান- 

কারণ কি তিনি ছিলেন? ঈশ্বর মায়াধীশ হওয়া সত্বেও মায়া-উপহিত হওয়ায় ব্রহ্ম-দর্শনে 

তাহার দৃষ্টি রুদ্ধ। বিশ্বসষ্টা বা সঞ্ডণ ব্রহ্ম সর্ব' হইতে উৎপন্ন, যে সর্ব-_-অস্ত ও সখিতের যোগ 

বলিয়। কথিত হইয়াছে। ব্রহ্ম! যদি মায়াউপহিত ব্রঙ্গ হন ও মায়াই যদি বিশ্ব-প্রপঞ্চ হয়, 

তাহ] হইলে যুক্তিতে ব্রহ্ষাকে কারণ-উপাদান বল। যাইতে পারা যায় না। খষি দারা সেই জন্ট 
এখানে জিজ্ঞান্ত হইয়া উঠিল যে, স্যষ্টিকতা ঈশ্বর জগৎট। সম্পূর্ণভাবে নিজে করিয়াছিলেন কিন।1 

পি পি ৯৭ 
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| বিখ্যাঁত তামিল কবি স্ুব্রক্ষণ্য ভারতীর গ্টায়ীরুবণক্কম্* কবিতার অনুবাদ ] 
শ্রীমতী বিভা সরকার 

ওগো বালারুণ! আলোর ছটায় জলধির বুক ভরি 

একি অপূর্ব উদয় তোমার উর্ব আকাশোপরি ! 
হেরিয়া তোমার দিব্য বিভায় উছলিত চারিধার 

বিহ্গকুল পুলক-আকুল সঙ্গীতে একাকার ! 
এই জলধিও বিশাল হৃদয়ে ও-জ্যোতিপুঞ্জে গ্রাসি 

কোটি আখিতারা সম ঝলসিছে সিন্ধু-বিন্দুরাশি ! 
এ মহাসাগর মহাসঙ্গীতে তব বশ করে 

ধবনিয়া ধ্বনিয়া আপনার মনে অনন্ত ওস্কারে । 

সাগর যেমন ও-পদ বন্দে অনন্তকাল ধরি 

মুগ্ধ আমিও আজিকে তেমনি তব বন্দনা করি! 

আমার মনের অণুতে অণুতে প্রকাশ হ'ক তোমার ! 

হে মোর দেবতা, মহাজীবনের দিলে মোরে অধিকার ! 

জ্যোতির্ময়ের বক্ষের মাঝে হে চির জ্যোতিম্মান্, 

পুণ্য প্রভাতে করুক বিশ্ব আজিকে স্ুযন্নান ! 

হে শক্তিমান, মহা আকাশের সভাগৃহটিরে ঘিরে 
লালন পালন শাসন করিছ তুমি সদা ধরণীরে ! 

বস্বন্ধরার প্রেমিক কি তুমি? ধরণী তোমার প্রিয়া? 
এরই মুখপানে তাই আছ চেয়ে অপলক আখি দিয়া! 

ধরণীরও প্রেম তোমার লাগিয়া কোন বাধা নাহি মানে 

প্রেমের পাথার উলিত তার দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে । 

তব দরশনে এ মহায়সীর ফুল্ল আসন হাসে 

প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে প্রাণ ভরি লয়ে আসে! 

সৃষ্টির আদি তাইতো তোমরা মোদের জনক জননী-_ 
লহ অঞ্জলি হে জ্যোতির্ময়! ধরণী সোনার বরণী ! 



শারদীয় অবসরে 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 

মানবজাবনের পূর্ণতম মুহূর্তটি কর্মের না 

অবসরের--এ প্রশ্নের জবাবে মতভেদের 

আশঙ্কা কম। সব কাঞ্জেরই লক্ষ্য যখন সিদ্ধি, 

তখন একহিসেবে সব কাজেরই সীমা আছে। 

সেই সীমাকে আমরা বলি অবসর । আসলে 

অবসর থেকেই আবার নূতন কাজের স্্টি। 
নিরবকাশ কর্মধারায় ধারা আস্বাবান্, বল! 

বাহুল্য; তাদের সঙ্গে আমাদের মতে মেলে 

না। তাই শৈশব-কৈশোরের “পূজোর ছুটি”? 
আজও মন হরণ করে । 

বৈশাখের তপস্তাস্তে অপর্ণ। পৃথিবী একদিন 

ধারাক্নাণের ব্রত গ্রহণ করলেন। আযাঢ- 

আবণের আ্রানযাত্রার অবসানে আশ্বিনের 

আকাশ তার সুনীলোজ্জল অস্তরখাশি মেলে 

ধরলো! বিমুগ্ধ পৃথিবীর চোখের উপর। এই 

প্রসন্ন প্রশান্ত কনকরৌদ্র-উদ্ভামিত ধরিএরীর 
প্রাঙ্গণে আগমনীর সুর শোনা গেলঃ আর 

আমাদের মনে ঘুরে ফিরে বাজলো! ছুটির 

রাগিণী। “ছুটির বাশী বাজলো1।' 

কেউ কেউ বলেন, এদেশে ছুটির তালিকা! 

বড়ো! দীর্ঘ সন্দেহ নেই, অন্ঠান্ত দেশের কর্ম- 
ব্যস্ততার সঙ্গে এদেশ এখনও সমান তালে পা 

ফেলে এগিয়ে যেতে পারেনি । কাজ করতে 

করতে মরা অথবা ( একটু পুরানো! আমলের 
উপমায়) ছ্যাকর। গাড়ির ঘোড়া হওয়ার 

আদর্শে আমাদের সিদ্ধি এখনও বহুদুরবতী। 

কিন্ত সে ঘটন1 ঘটবার আগে, এখনও যখন 

“ছুটি' পাওয়া আমাদের সংবিধানসম্মত, তখন 

বিভিন্ন ছুটির একটু তুলনামূলক আলোচন। 
করা৷ যেতে পারে। 

৮ 

'ছুটি'-পাইয়েদের আমরা ছু-ভাগে ভাগ 

করতে পারি-একদল অফিসযাত্রী, আর 

একদল বিছ্ালয়যাত্রী। বি্ভালয়যাত্রীদের 

মধ্যে প্রাথমিক থেকে মহাবিগ্ভালয়, বিশ্ব- 

বিছ্ধালয়--সব শ্রেণীর যাত্রীদের কথাই ধরছি । 

ধার অফিসে যান, তাদের ধারণায় শিক্ষক বা 

অধ্যাপকদের “ছুটি” অনেক বেশী মনে হওয়া 

স্বাভাবিক। অবশ্য অফিসের কাজকর্ম স্বন্ধে 

ধারা ওয়াকিবহাল; তারা অফিসের মধ্যেও 

অবকাশরচনার অজভ্র উদাহরণ দিতে পারেন। 

তবু দশটা-পাঁচটার নিত্য-উপস্থিতির তুলনায় 
মহাবিগ্ভালয় বা বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষকের! 

অনেক বেশী সময় হাতে পান-এ-কথা 

মানতেই হবে। সে তুলনায় বহুমুখী বিদ্যালয় 
বা প্রাথমিক বিছ্ভালয়ের শিক্ষকদের অবকাশ 

্ব্পতর। তবু গরমের ছুটি আর পুজোর 
ছুটিতে মিলিয়ে যে “ছুটির পরিমাণ তার] 
ভোগ করেন, “অফিস"-যাত্রীদের পক্ষে ত! 

ঈর্যাযোগ্য। বোধ করি, এই কারণেই 

শিক্ষাবিভাগের আথিক ্বল্পত! তাদের চোখে 

পড়ে না। স্বল্প অর্থ এবং দীর্ঘ অবকাশ-- 

শিক্ষক-অধ্যাপক-জীবনের এ আদর্শ আমরা 

মোটামুটি মেনে নিয়েছি । 

যেহেতু বেতন-বিষয়ক সিদ্ধান্ত এ রচনার 
বিষয়বস্তু নয়, সেহেতু কেবল এইটুকু মনে 
করিয়ে দিয়েই আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত হবে| 

যে, “ছুটির মূল্য তখনই উপভোগ্য যখন 
এ অবকাশটিও অর্থোপার্জনের একটি গলিপথ 

হয়ে না দাড়ায়। যে শিক্ষক বা! অধ্যাপককে 

তার “অবকাশ'কে তার সমগ্র অবসরই 
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উদরান্নের প্রচেষ্টায় বিক্রী করতে হয়, ভার 
“অবকাশ'কে প্ছুটি' নাম দেওয়া “পরিহাস- 

বিজল্লিত' ছাড়া আর কিছু নয়। এবং 

এদেশের অধিকাংশ শিক্ষাব্রতীরই এ দশ! । 
তবু এখনও আমরা ছুটি” পাই। 

'গরমের ছুটি'র প্রচলন এদেশে করেছিলেন 

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর | যে গ্রীম্মাতিশয্যের 

দরুন তিনি এব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, 

এখনকার অনেক ইস্কুলের “গরমের ছুটি'র সময় 
দেখে মনে হয়, সেকথা আমরা ভুলে গেছি। 

এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে এদেশে বেশ গরম 

পড়ে যায়ঃ মে মাসে তে! 'প্রথর তপন-তাপে 

আকাশ তৃষায় কাপে ।' কিন্ত ছুটি হয় মে 
মাসের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের মাঝামাঝি । 

গরমের ছুটি দিতেই হবে_-এমন একটা 

ধারণায় সবচেয়ে গরমের সময়টা পার কবে 

দেওয়া! হয়। এই ছুটিতে ধীর! শৈল- 

সমুদ্র-বিহারী হ'তে পারেন, তাদের কথা বাদ 

দিলে অধিকাংশের পক্ষেই “গরম” যতটা, 

ছুটির 'আরাম' ঠিক সে পরিমাণে মেলে ন1। 
তাই ছুটির তালিকায় সবচেয়ে স্মরণীয় এই 

শারদীয় অবকাশ; আমাদের “পুজোর ছুটি' 

ধতৃসৌন্দর্যে, পুঁজা-পার্বণে, আত্মীয়-সমাগমে 
এমন বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতা আর কোন ছুটিতে 

নেই। দূর্গাপূজা! থেকে ভাইফৌটা অবধি এই 
ছুটি বিগ্যালয়যাত্রীদের জীবনে সবচেয়ে সোনালী 
মুহূর্ত । আর ধীর! বিদ্ভালয়-পরিক্রম! শেষ 

ক'রে জীবিকার প্রয়োজনে নান! দিগৃ-দেশে 

ছড়িয়ে পড়েছেন, তাদের পক্ষেও প্মরণীয়তম 
অতীতের এই পূজোর ছুটির দিনগুলি 

বাঙালী সমাজের সবচেয়ে বড়ে। ছুটি পৃজ! 
দূর্গাপূজা ও কালীপৃজ1-_এই ছুটির অন্তর্গত। 
মাঝখানে কোজাগরী পৃণিমা। শরতের পৃিম! 
থেকে অমাবস্তা, হর্যোদয় থেকে হৃর্যান্ত, ভর! 

উদ্বোধন [ ৬৫তয বর্ষ--৯ষ সংখ্যা 

নদী, শুভ্র কাশ, ঝরা শেফালি-_সব কিছুতে 

মিলিয়ে এমন এক স্সিগ্গন্ভীর সৌনদর্যপ্রী ফুটে 
ওঠে, যার পটভূমিতে বাঙালীর দেবতাপৃজা 
আপনিই সার্থকত। লাভ করে। প্রকৃতির সঙ্গে 

আমাদের দেবতাদের নিবিড় সম্বন্ধ। সৌন্দর্যের 
শতদলে যেমন দেবতার পাদপীঠ, তেমনি এই 

বিশ্বপ্রকৃতির সহশ্রদলপন্মের মাঝখানেই 
বিকশিত আমাদের দেবকল্পন1। তাই শরতে 
দুর্গার আগমন, বসন্তে সরস্বতীর । আবার 

নিবিড় অন্ধকারের ভয়ঙ্কর সৌদর্যের পটভূমিতে 
মহাকালীর “চমকে ও বূপরাশি !? 

কিন্ত “পূজো'র অর্থ এখন বহুমুখী বিদ্যালয়ের 
মতো। সর্বার্থসাধক হ'তে চলেছে । বেশীর ভাগ 

ক্ষেত্রেই “বারোয়ারী' এসে পারিবারিক পুজোর 
স্কান দখল করে টাদায়, লাউডম্পীকারে, 

অগণিত জনতার ভিড়ে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের 

সম্মেলনক্ষেত্র হয়ে দাড়িয়েছে । স্বতরাং পূজোর 

ছুটিতে যদি কেউ বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিমে বা 
দক্ষিণে নিঃশব্দ ছুটির নির্জনতা ভোগ করতে 

চান, আমর1 তার আচরণের প্রতিবাদ করতে 

পারব ন1। তবে সেক্ষেত্রে পুজোর ছুটি'র 
পুরো তাৎপর্য অশ্থভব করা যায় না। “পুজো; 

না থাকলে ওই ছুটির অনেকটাই অর্থহীন। 
তাই তে। দেখতে পাই, ধীর পূজোর ছুটিতে 
বাইরে বেড়াতে যান, তারাও দুরদেশে কোথাও 
পুজো? হচ্ছে শুনতে পেলেই একবারটি অন্ততঃ 
প্রতিমা দেখতে যান। 

এই প্রতিমাশিল্পের দিক থেকে অন্ততঃ 

কলকাতার জুড়ি আর কোথাও মিলবে ন]। 

প্রতিটি বৎসর কলকাতার উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে 
পশ্চিমে কত অসংখ্য প্রতিম। তৈরী হয়, সেকথা 
ভাবতে গেলে বাঙালীজাতির শিল্পপ্রাণতা 

সম্বন্ধে শ্রদ্ধািত না হয়ে পারা যায় না। 

বিশেষভাবে উত্তর কলকাতার বিন স্কোয়ারের 
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দুর্গাপ্রতিম! থেকে শোভাবাজারঃ কুমারটুলি, 
বাগবাজার অবধি আধুনিক থেকে প্রাচীন 

এতিহ্বের যে অপরূপ নিদর্শনগুলি প্রত্যেক 

বসরই অগণিত দর্শকদের আহ্বান করে-_ 

তাদের দ্বার এই সত্যই কি প্রমাণিত হয় ন 

যে, শিল্প ও ধর্মচেতনায় আজও এই দেশ কত 
চেতন ও সজাগদৃষ্টিসম্পন্ন! অথচ এই অপূর্ব 

শিল্পস্বষমার উদ্বাহরণগুলি মাত্র তিনদিন পরেই 
বিনর্জিত. হয়। আর বিসর্জন আছে বলেই 
তো প্রতি বৎসর নিত্য নৃতন স্ষ্টি। 

পুজোর ভিড় অনেকের মতো আমারও 

আতঙ্কঞ্জনক মনে হয়। কিন্তু এও সত্য যে) 

জনতা ও কোলাহল --এ ছুইকে বাদ দ্বিতে 

হ'লে আমাদের পৃজার মূল উদ্দেশ্যই অনেকটা 
বাদ পড়ে যায়। পৃজজা-উৎসবের মধা দিয়ে 
সর্বজনের হৃদয়ে ধর্মভাব ছড়িয়ে পড়ারও 

সার্থকতা আছে। নির্জনে তপস্তার সার্থকত৷ 

মেনে নিয়েও একথা যেন আমর ন] ভুলে যাই 
_-'বহুর্ধপে সম্মুখে তোমার" 

উপরের এই কথাগুলি লিখতে লিখতেই 

'পূজার” অন্য একটি দিক সম্ঘন্ধে মনে প্রশ্ন 
জাগলো । উৎসব-কোলাহলের সার্থকতা 

স্বীকার করলেও সত্যিকার পূজো! আমরা কটি 
জায়গায় আজকাল দেখতে পাই? প্রতিমা- 

নির্াণ, প্যাণ্ডেলের সাজসজ্জা, মাইকের 

বন্দোবস্ত) লেইসঙ্গে বারোয়ারীপৃজার প্রদর্শশী- 
গুলির বিপুল অর্থব্যয়__এর পাশাপাশি নিষ্ঠা- 
সম্মত পৃজোপকরণ, শ্রদ্ধাবনত পরিবেশ-রচন] 
এবং ভক্তিতন্ময় পৃজারী-_তুলনামূলকভাবে 
প্রথমোক্ত বিষয়গুলির দিকেই আমাদের দৃষ্টি 

যায় বেশী। অনেক সুনজ্জিত প্রতিমামণ্ডপে 

গিয়ে পৃজাব্যবস্থার দৈন্ত দেখে লজ্জিত হ'তে 

ইয়। আর তিনদিনের পুঁজাসমাপনান্তে 
পুরোহিতের প্রাপা-সন্বন্ধে স্বভাবকার্পণ] 

শারদীয় অবসরে €১৫ 

আমাদের কিছুতেই ঘোচে না। একজন 
সঙ্গীতশিল্পী বা অভিনেতার পক্ষে কয়েকমুহূর্তের 

নৈপুণ্য-প্রদর্শনের বিনিময়ে যে অর্থপ্রাপ্তি 
সম্ভব, তার সামান্ত অংশ পেলেও তিনদিনের 

পূজার পরিশ্রমাস্তে তৃপ্ত পুরোহিত বথার্থই 

পুরজনের হিতকামন1 করতে পারেন। 

তাই পৃজোর ছুটিতে ধার! সত্যিকার পূজো 
দেখতে চান, বারোয়ারীতলায় তাদের নৈরাশ্- 

সম্ভাবনাই বেশী। হয়তো পারিবারিক পুজার 
পরিবেশে সত্যিকার পূজার আনণ ও শাস্তির 
কিছুটা অস্থভৃতি পাওয়া সম্ভব। সে সুযোগ 

ধাদের নেই, তাদের পক্ষে অন্ততঃ একটি পৃজ1- 
মণ্ডপ অশেষ সাত্বনার স্থল--সেটি বেলুড় মঠের 
শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির । বেলুড মগের এই মন্দিরে 

পূজোর কটি দিন খুব ভোরে এসে আপনাকে 
আসন নিতে হবে। যে শ্রদ্ধা, তন্ময়তা, ভক্কি 

ও ভগবত্প্রীতির পরিবেশে যথার্থ পৃজ। সম্পন্ন 
হয়, সে পরিবেশ ওই মদ্দির-প্রাঙ্গণে আপনিই 
রচিত হয়ে আছে। পৃজারা ব্রহ্মচারী, তন্বধারক 

প্রবীণ সন্ন্যাসী-তাদের মিলিত মস্ত্রোচ্চারণে, 
স্তবূগভীর ধ্যানে ও দেবতার প্রতি সমগ্র 

অন্তরের আকৃতি-নিবেদনে বাংলার প্রাচীন 
এতিহে গড়া দেবীপ্রতিমা প্রাণজ্যোতিতে 
পরিপূর্ণ। আর সামনে স্থির মর্শরমৃততিতে 
নিণিমেষমেত্রে সেই পূজা দর্শন করছেন এযুগের 
শ্রেষ্ঠ পূজারী শ্রীরামকষখ। তিনিই তো নতুন 

যুগের মাহৃষের হদয়ে হৃদয়ে দেবীর নবপ্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা করেছেন_-আর সেই পরমপূজায় পৃজ্য 
ও পূজারী 'এক হয়ে গেছে। 

মঠপ্রাঙ্গণে দাড়িয়ে আপনার অতীত 
ইতিহাসের কথাও মনে পড়বে। বেলুড় মঠের 

এই দুর্গাপূজার স্চন! স্বামী বিবেকানন্দের 

আস্তরিক আগ্রহে । ১৯*১ খৃষ্টাবের সেই 
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প্রথম পূজায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা- 
মণি। মায়ের নামেই পুজার সঙ্কল্প করা 

হয়েছিল। তিনটি দিনের পুজায় স্বামীজীর 
উদ্যোগ উৎসাহ আর শ্রীপ্ীমায়ের উপস্থিতি-_ 
সেই অপূর্ব যোগাযোগ একটিবারের মতোই 
ঘটেছিল--সেই শুভযোগ স্বামীজীর জীবনের 
শেষ আর বেলুড় মঠের প্রথম ছুর্গাপুঞ্জা। এমন 
সুচনা বলেই তো! বেলুড় মঠের ছুর্গাপুজ। সার্থক 
ও ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে দিনে দিশে এত আকর্ষণীয় 

হয়ে উঠেছে। 
শুধু বেলুড় মঠেই নয়, মঠ ও মিশনের অন্ঠান্ত 

শাখাকেন্দ্রেও_যেখানেই ছুর্গাপুজ! হয়, লক্ষ্য 

করলে দেখা যাবে শ্রদ্ধাণীল ভক্তজনের 
স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে মঠ ও যিশনের 

মা 
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পূজামণ্ডপের অভিমুখে । 

এ থেকে অন্ততঃ এই সত্যটি প্রযাণিত হয় 

যে, আমাদের সমাজ-মানস থেকে রুচি, কল্যাণ- 

বোধ ও আন্তরিক ভক্তি একেবারে নির্বাসিত 

হয়নি । বর্ধার অবসানে শরতের মতো, সব 

কর্মব্যস্ততার আড়ালে অবসরের মতো, 

আমাদের মনে কোথাও 'বেঁচে আছে সেই সব 

মুর্ত--যেগুলি অনন্তের আম্বাদ এনে দেয় 

আমাদের প্রাণে। তাই এই পূজো! বা পূজোর 
ছুটির মতো, যতিস্বাপনেরও প্রয়োজন আছে 

আমাদের ভ্রতসঞ্চারী সভ্যতার জয়যাত্রায়। 

শারদীয় অবকাশ আমাদের সেই কথাই 

মনে করিয়ে দিক যে, স্থষ্টিরি মূলে 

আহে ধ্যান। 

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কাহার স্েহের ধারায় ভেসে এলাম এইখানে ? 

কাহার করুণ নয়ন-ছুটি চাইল মুখের পানে 1 
কে দেখাল এই পৃথিবী, কে শেখাল বাণী! | 
সে যে আমার মা-জননী পুণ্য প্রভাখানি 

তিনিই আমার সকল পুজা, তিনিই ভগবান্ ! 
কে আছে রে এ জগতে তাহার সমান? 

আহার নিদ্রা পরিহরি 

কে রাখিত বক্ষে ধরি 

কে মুছাত অশ্রধারা কে ঘুচাত গ্রানি? 
সে যে আমার মা-জননী পুণ্য প্রভাখানি ! 



নিউইয়র্কে দুর্গাপুজ। 
শ্রীমতী শাস্তি সেন 

প্রিটন শহরটি নিউইয়র্ক থেকে ৫০ মাইল 

দুরে। এটি একটি অপূর্ব স্ুদ্দর শহর। এখানে 

বিখ্যাত প্রিসটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টিত। 

এই বিশ্ববিষ্ভালয়টি আমেরিকার একটি 

প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান । এখানকার আযাডভান্স 

ইন্সিট্যুটে, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইন- 
স্টাইন, তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কাজ 

করে গেছেন। এ ছাড়াও প্রিন্সটনের 

বিশেষ ্রতিহ আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা- 

যুদ্ধের সময়, ১৭৭৫ খৃঃ জর্জ ওয়াশিংটন এই 

স্বানেই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম জয়লাভ 

করেন। এইসব কারণে আমেরিকায় 

প্রিন্সটনের একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা 

এই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্ভালয়ে ১৯৬২ খুঃ অগস্ট 

মাস থেকে ডিসেম্বর মাষ পর্যন্ত ছিলাম । 

এই সময়ে একদিন সেপ্টেম্বর মাসের দুপুরে 

আমরা খেতে বসেছি, এমন সময় ফোন বেজে 

উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে ফোন ধরলাম। 

ওপার থেকে কথা ভেসে এল, “আমি 

নিখিলানন্দ, নিউইয়র্কের রামকঞ্চ-বিবেকানদ্দ 

সেপ্টাঁর থেকে বলছি। শুনে তে! আমি খুবই 
খুশী হলাম। আমি আমার নিজের পরিচয় 

দিলে উনি বললেন, “নিউইয়র্কে আমরা প্রতি 

বৎসর ছুর্গাপূজা করি। প্রত্যেক বছর মা 
আমেরিকান ০০০%1৪৪ (মিষ্টি) খান। এবারে 

বাঙালা মেয়ে এসেছ, মাকে সন্দেশ ক'রে 

খাওয়াতে পারবে? ভোরে উঠে পুজোর 
যোগাড় করতে পারবে? সকাল আটটার সময় 

পূজে।। আগের দিন এসে আমার অতিথি 

হয়ে আশ্রমের কাছেই হোটেলে থাকবে। 

খাওয়া-দাওয়া করবে আশ্রমে। হোটেলে 

তোমাদের জন্ত একটি সুইট (98169) আমি 

বুক ক'রে রাখব। কী বল? বাজী? 

আমি তে! তখনই আনন্দের সঙ্গে রাজী 

হয়ে গেলাম। 

আমর] ভেবেছিলাম প্রিন্সটনে বসে আমরা 

এবার দুর্গাপূজা টেই পাৰ না। অথচ 
অযাচিত ভাবে পৃজায় যোগদান করার এই 

নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি তো আনন্দে আত্মহারা 

হয়ে গেলাম। তারপর তো৷ তোড়জোড় ক'রে 

লেগে গেলাম সন্দেশ তৈরী করতে । বার- 

কয়েক চেষ্টা ক'রে সন্দেশ তৈরী কর! হ'ল । 

স্বামী মিখিলানন্দ বলেছিলেন ৭০।৮০ জন লোক 

প্রসাদ পাবে। সেই অনুপাতে সন্দেশ তৈরী 

ক'রে পূজার আগের দিন ওর কথামত বেলা 
দশটার সময় রামকৃষ্ধ-বিবেকানন্দ সে্টাবে 

উপস্থিত হয়েছিলাম । 

রামককষ্জ-বিবেকানন্ সেপ্টারটি নিউইয়র্কের 

ইস্ট ৭৪নং স্্রীটে অবস্থিত, বাড়ির মং ১৭। 

সেপ্টশল পার্কের কাছে একটি বিরাট বাড়ি। 

বাস্ত। থেকে গেলে সিড়ি উঠেছে দরজা পর্যন্ত। 

দরজাটি কাঠের, বিরাট এবং মজবুত। দরজার 
হাতলটি সোনার মতো ঝকঝক করছে। 

বাড়িটি চারতলা । প্রথমেই দরজা খুলে ঢুকে 
কোট রাখার জায়গাটি । তারপরে বিরাট 

হল। সপ্তাহে ছু-তিন দিন এখানে বক্তৃতা 

হয়। রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, 

শ্রীরামকৃ্চ, শীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ, 

ুষ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে। বিশেষ বিশেষ দিনে 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বলা ভয়। 



& ১৮ 

. হলঘরটির একধারে দেওয়ালের কাছে 
প্রশস্ত বেদী, তার ওপরে শ্রামকৃখের আবঙ্ষ 

্রস্তর-মৃতি তার সামনে ও ছুই পাশে বিচিত্র 
সুন্দর ফুল দিয়ে সাজানো বৃহৎ ফুলদানিগুলি। 

একপাশে বন্তৃত| দেবার স্থানটি। সামনে ডেস্ক 

ও একটু পেছনে একটি চেয়ার বক্তৃতা সেরে 
বন্ত। বসে বিশ্রাম করেন ছুই পাশের 

দেওয়ালে-_-একদিকে শ্র্রমায়ের একখানি 

অতি ন্ুন্দর ছবি, অপর দিকে স্বামী 

বিবেকানন্দের ছবি। সামনে ও ছ-দিকে শ্রেণী- 

বদ্ধভাবে চেয়ারের সারি। ছুশোর ওপর 

শ্রোতার আসন। অন্ঠান্ত কাজের জন্ত আরও 

ছোট ঘর ছু-দিকে আছে। সামনে একটি 

গ্যারেজ আছে, তা পার হয়ে দোতলায় 

উঠবার সিড়ি। সিঁড়ির সম্মুখে অ্রীমায়ের 

একটি আবক্ষ প্রস্তর-যৃতি আছে। তারপর 
দোতলায় উঠে বা দিকে গেলে লাইব্রেরির, 

নান! বই এবং ঠাকুর ও মায়ের ছৰি আছে। 
তারই পাশে ছোট অফিস ঘরটি আছে। 

লাইব্রেখধি-ঘবে বসার প্রশস্ত জায়গা আছে। 

আর সিড়ি দ্রিয়ে উঠে ডানদিকে ডাইনিং 

রুম বা খাবার খর, তার পাশে রান্নাঘর; 

যেমন আমেরিকান রানাধর হয়। আর খাবার 

ঘরের পাশে বাথরুম ইত্যাদি, তিনতলায় স্বামী 

নিখিলানপের ঠাকুর-্ঘরঃ তারপরে তার বসবার 
ঘর ও পরে শোবার ঘর, বাথরুম ইত্যাদি । 

চার তলায় অন্তান্ত সাধুঃ যেমন স্বামী বুধানন্দ, 
শিত্যখবরূপানন্দের শোবার ঘর ও বাথরুম 

ইত্যাদি আছে। 
আমর। লি'ড়ি দিয়ে উঠে দরজায় দাড়ানে! 

মাত্র মিস ক্রুগার (একজন বয়স্ক! আমেরিকান 

ভক্ত মহিল1) দরজা] খুলে দিয়ে আমাদের 

সমাদর ক'রে দোতলার লাইব্রেরিশ্বরে নিয়ে 

গেলেন। একজন আমেরিকান সাধু স্বামী 

উদ্বোধন ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

আ-_- এসে সন্দেশের পাত্রটি নিলেন আর 
বললেন, স্বামীজীরা একটু বেড়াতে গেছেন, 
এখনই ফিরবেন। একটু পরেই স্বামী 
নিখিলানন্, নিত্যম্বরূপানদ্দ ও বুধানন 
বেড়িয়ে ফিরে এলেন। তাদের প্রণাম করার 
পর যথারীতি পরিচয় করা হ'ল। স্বামী নিত্য- 

স্বরূপানদ্দের সঙ্গে আমাদের কলকাতাতেই 
পরিচয় ছিল। ূ 

কুশল-প্রশ্নাদির পর স্বামী নিখিলানন্দ 
পোশাক পরিবর্তন করতে গেলেন। সেদিন 

রবিবার ছিল। রবিবার সকাল এগারটায় স্বামী 

নিখিলানন্দের বক্তৃতা হয়| সেদিন দুর্গা- 

পূজার সপ্তমী দিন ব'লে দুর্গাপূজার মর্মার্থ 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন । গেরুয়৷ বহির্বাস ও 

গেরুয়৷ পাঞ্জাবি পরে তিনি বক্তৃতা-মঞ্চে দাড়িয়ে 

বক্তৃতা দিলেন। হলঘরটি আমেরিকান 

শ্রোতায় পুর্ণ ছিল। দশ পনের জন ভারতীয় 
এবং দু-একটি নিগ্রোও ছিলেন। তিনি দুর্গা- 
মৃতি ও দুর্গাপূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে শেষে 
শ্রীরামকষ্জ ও শ্রীশ্রীমা সন্বষ্ধেও বললেন। 

বন্তৃতাটি অতি চমৎকার হয়েছিল । আমাদের 
খুব ভাল লেগেছিল। আমেরিকান সাধুটি 

আমাদের নিয়ে প্রথম সারিতেই বসিয়েছিলেন, 
যাতে আমরা ভাল ক'রে দেখতে ও শুনতে 

পাই। বক্তৃতার শেষে প্রসাদ বিতরণ কব! 

হ'ল। কাগজের গ্লাসে ক'রে ফলের রস ও 

কাগজের ছোট প্লেটে ক'রে আমেরিকান 

0০00199 (মিষ্টি)। ফলের রস এবং ৫০০119৪ 

সকলকেই আবার সাধ। হ'ল। প্রসাদ খাওয়! 
শেষ হ'লে সকলে একে একে এসে স্বামী 

নিখিলানন্দের কাছে বিদায় নিয়ে চলে 

গেলেন। আমর! বার চৌদ্দ জন দুপুরে 
ওখানে খাব বলে দোতলায়__খাবার ঘরে 
গেলাম সাধুদের সঙ্গে। তখন বেল! একট]। 



আশ্বিনঃ ১৩৭ | 

প্রশস্ত টেবিলে খাবার সব সাজানো রয়েছে, 

মুত্বর ডাল, ফুলকপির তরকারি, ভাত প্রভৃতি । 

স্বামী বুধানন্দ সব রান্না করেছিলেন । চাটনিও 
ছিল । রান্নী বেশ ভাল হয়েছিল। পাঁপর- 

ভাজা, দই এবং আমেরিকান মিষ্টিও ছিল। 

খাওয়ার পর স্বামী নিখিলানশ্দের কাছে 

বিদায় ঘিয়ে আমরা আমাদের জন্য 

নিদিষ্ট হোটেল স্ুইটে গেলাম। স্বামী 
আ-- আমাদের পৌছে দিলেন। আবার 

সন্ধ্যা ছ-টায়। ডিনার টাইমে, আশ্রমে 

ফিরে আসতে ব'লে দ্বিলেন। আমর! 

হোটেলে গিয়ে আমাদের ব্যাগশছুটি রেখে 

বেরিয়ে পড়লাম বেড়াতে । সন্ধ্যা ছটায় 

আবার আশ্রমে ফিরে এলাম। আমরা 

দশ বার জন, টেবিলে খেতে বসেছিলাম । 

স্বামী নিখিলানন্দ তার কাছেই আমাকে 

বসালেন। আমেরিকান ডিনার খাওয়া! হ'ল। 

পরে যার খুশি একটু ভাত, ডাল, তরকারিও 

খেলেন ৷ শেন পাতে 11010 ( তরমুজ ) ছিল। 

স্বামী নিখিলানন্দ আমাদের খুব যত্ব ক'রে এট৷ 
সেটা খাওয়াতে লাগলেন । আমি মেলন 

খাবো মা বলায় জোর ক'রে খাওয়ালেন। 

বললেন, ভালো জিনিস নিশ্য় খাবে। 

খাবে নাকি? 

খাওয়ার পর তিনতলায় তার বসার ঘরে 

নিয়ে গেলেন। স্বামী নিত্যন্বরূপানন্দ ও মিঃ 

রায়চৌধুরী এলেন। রাত এগারট! সাড়ে 
এগারট] পর্স্ত নান! রকম আলোচন। হ'ল। 

বেশীর ভাগ কথাই দেশের সম্ঙ্ধে। তারপর 

আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে গেলাম। 

স্বামী আ-- আমাদের পৌছে দিলেন আর 
একটি বয়স্কা আমেরিকান ভক্ত মহিলার 

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন-_ 

এ মহিলা পরদিন সকাল ছ-টার সময় 

নিউইয়র্কে দুর্গাপূজা ৬১৯ 

আমাদের হোটেল লৰি থেকে নিয়ে যাবেন। 

আমর] যেন সময়মত তৈরী হয়ে থাকি। 

পরদিন ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে 
উঠে, মান ক'রে তৈরী হয়ে, আমরা হোটেল 

লবিতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এ মহিলা 

ছ-টার সময় এসে আমাদের একটি রেস্তরণয় 
নিয়ে গেলেন। সেখানে ফলের রস, টোস্ট 

ইত্যার্দি খাওয়া হ'ল। মহিলাই খাবারের 
দাম দ্রিলেন। আমাদের দিতে দিলেন ন|। 

বললেন, স্বামী নিখিলানন্দের হুকুম অমান্য 

করার সাহস ওবু নেই। তারপর আমরা 

আশ্রমে গেলাম । গিয়ে দেখি--অত ভোরেই, 

আট-্দশ জন আমেরিকান ভক্ত মহিল। ও 

ভদ্রলোক এসে পূজোর আয়োজনে-ফুল 

সাজানে। প্রভৃতি মান! কাজে ব্যপ্ত আছেশ। 

মাল! গাথা ও পুষ্পপাত্র সাজানোর ভার 

আমার ওপর ছিল। আমিও আমার কাজে 

ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। একে একে বহু ভক্ত 

এলেন। , ভারতীয় কয়েকজন, আমেরিকান 

ভক্তই সব। যথাসময়ে লাইব্রেরি-ঘরটিতে 

পটে মাঁ-ছুর্গার পূজো হ'ল। লাইব্রেরি-ঘরটি 
খালি ক'রে একদিকে ঠাকুর, মা ও মা-ছু্গীব 

পট সাজানো হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের 

ছ্বাপের ছবিটিও রাখা হয়েছিল । প্রত্যেকটি 

ছবিতেই মালা পরানেো হয়েছিল। 

আমেরিকান ভক্তের ফুলদানিতে চমৎকার 

ক'রে ফুল সাজিয়ে মায়ের বেদী ও ঘরটি 

সাজিয়েছিলেন। স্বামী নিখিলানন্দ তন্ত্রধারক 

ও বুধানন্দ পূজো! করেছিলেন । আমেরিকান 

সাধুটি পূজোর যোগাড় দিচ্ছিলেন । যেমন 
প্রত্যেকবার নৈবেছ্ের থালাটি ও জলের 

গ্লাসটি সরিয়ে, জায়গাটি জল ছিটিয়ে মুছে 

তবে আবার আর একটি নৈবেছের থাল! 
ও জলপূর্ণ গ্লাস এনে দিচ্ছিলেন। এই 



৮২৪ 

ভাবে ঠিক আমাদের দেশের মতো? 

যোড়শোপচারে মহাষ্ঠমীর দিন মা-ছুর্গার 

পূজো ও আরতি কর! শেষ হ'ল। পৃজে| 

শেষ হ'লে স্বামী বুধানন্দ স্াষ্টাঙ্গ প্রণাম 

করেছিলেন । আমেরিকান ভক্কের! প্রত্যেকে 

হাটু গেড়ে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম 
করেছিলেন । দাধুরা সকলেই গেরুয়া ধৃতি, 
গেরুয়! পাঞ্জাবি ও চাদর পরেছিলেন । 

পূজ| শেষ হ'লে প্রথমে স্বামী নিখিলা নন্দ, 

নিত্যন্বরূপানন্দ, বুধানন্দ প্রভৃতি পুষ্পাপ্জলি 

দিলেন। তারপর আমর) ভারতীয়গণ 

এবং আমেরিকাণ মেয়ে-পুরুষ ভক্তগণ 

সকলে একে একে মাকে পুষ্গাঞ্জলি 

দিয়েছিলাম । আমেরিকান ভক্তগণ সকলেই 

হাটু গেড়ে মাকে পুষ্পাগ্তলি দিলেন ও 

মাটিতে মাথা! ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন। 

তার পর স্তব পাঠ হ'ল। এিগুনভববন্ধন' 

“সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' ইত্যাদি। স্বর, তাল 
নিখুত। একেবারে মঠের মতো স্বামী 

আ-- হারমোদিয়ম-সহযোগে  ম্বরলিপি- 

সহায়ে প্রথমে গাইলেন; পরে সমবেত সকলে, 

আমর তার সঙ্গে গেয়েছিলাম। মেয়ে পুরুষ; 

দেশী বিদেশী নিবিশেষে। নিউইয়র্কে বসে 
এমন একটি আবহাওয়! দেখব কল্পনা 

করিনি । আমাদের খুব ভাল লেগেছিল । 

উদ্বোধন [ ৬৪তহ বর্ধ--৯ম সংখ্য! 

তারপর স্বামী নিখিলানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা 

করলেন, কিছু বেগুন বেসন দিয়ে ভেজে দিতে 

পারবো কিন।। আমর! দু-তিন জনে মিলে 

কিছু বেগুন বেসন দিয়ে ভেজে দিলাম। 

আর আগের দিন রাত্রে মিঃ রায়চৌধুরী, 
মিসেস রায়চৌধুরী ও তাদের রানার লোকটি 
এসে খিচুড়ি, তরকারি ও চাটনি রেঁধেছিল। 

স্বামী বুধানন্দ পায়েস রে পেছিলেন। তাছাড়া 
আমেরিকান ০০০1065 (মিষ্টি), ফল ও আমার 

আন সন্দেশ ছিল। ৭০৭ জন মহছিল। 

ও পুরুষ ভক্ত মিলে মহানন্দে প্রসাদ খাওয়া 

হু'ল। সমবেত ভক্তদের মধ্যে জন পনর বোধ- 

হয় ভারতীয় ছিলেন, আর সবই আমেরিকান 

ভক্ত। আমেরিকান ভক্তেবা আবার অনেকেই 

বাড়ির জন্ত খিচুড়ি-প্রপাদ নিয়ে গিয়েছিলেন । 
আনন্দ-উৎ্সবের শেষে, একে একে সকলে 

বিদায় নিলেন। স্বামী আ-- এসে 

আমাকে মায়ের পূজার প্রসাদী রেশমের বস্তরটি 
দিলেন । আমরাও আশ্রমের মকলের নিকট 

বিদায় নিয়ে স্বামী নিখিলানন্দকে প্রণাম ক'রে 

রওন1! হয়েছিলাম। স্বামী নিখিলানন্দ 

আমাদের বারবার ক'রে ঝলে দিলেন আবার 

আশ্রমে আসতে | মনে অদ্ভূত আনন্দের স্মৃতি 

নিয়ে প্রিপটনে ফিরে এলাম । মনে হ'ল যেন 

পূজোর সময় বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম। 



শ্রীশ্রীমহারাজের পুণ্যস্থৃতি 
শ্রীনরেন্দ্রভৃষণ পর্বত 

শীমৎ স্বামী ব্রক্মানন্দ মহারাজের প্রথম 

দর্শন লাভ হয় আমার ১৯১৬ খৃঃ ময়মনসিংহ 

( অধুন! পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) শহরে 

শ্রীজিতেন দত্ত মহাশয়ের বাসাবাটাতে। 
শ্রীশ্রীমহারাজ আগমন করিতেছেন শুণিয়! 

স্কুলের ছাত্রবুন্দ দলে দলে বাহির হৃইয়! পড়িল, 

আমিও সঙ্গে চলিলাম। রাস্তা ও পার্শ্ববর্তী 

স্বানসমৃহ জনাকীর্ণ হইয়! গেল। এমন ভিড় 

আর কখনও দেখি নাই! দূর হইতে সেই 
ভিড়ের মধ্যে শ্রীত্রীমহারাজের সৌম্যমৃ্তি দর্শনে 
মুগ্ধ হইলাম এবং পিছন পিছন ছুটিলাম। 

এত দরীর্ঘধিন অতিবাহিত হওয়াতেও সেই 

নয়নমুগ্ধকর স্থৃতি ম্লান হয় নাই। 

সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীত্রীযহারাজ শ্ীবাবুরাম 
মহারাঞ্জ প্রতৃতির সঙ্গে ব্রক্গপুত্র নদের ধারে 

বেড়াইতে গেলেন । পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ আমারও 

যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিণ। শ্রীঞ্মহারাজ 

যখন দ্াড়াইলেনঃ শত শত লোক তাহার 

পাদম্পর্শ করিয়। প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। 

তিনি তখন বলিতে লাগিলেন, “তোমর! 

জোড়হাত ক'রে দূর হ'তে প্রণাম কর, এই 
আমি গ্রহণ করছি।” তিনি যষ্টি-হস্তে নিজে 

হাত জোড় করিলেন, কিন্ত কে শোনে সে 

কথা! তাহাতে আবার শ্রবাবুরাম মহারাজ 
বলিলেন, “করুক ন। প্রণাম" । তখন তিনি 

নিশ্চলভাবে দ্াড়াইয়া রহিলেন। এই অবস্থায় 

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়। কিছুটা! রাত্রি হইল। পরে 
সকলে তাহার পিছন পিছন প্রত্যাবর্তন করিল। 

শ্কীমহারাজ ময়মনসিংহ শহরে দুইদিন 
অবস্থান করিয়া ঢাকা অভিমুখে রওনা হন। 

৯ 

তাহার অভ্যর্থনায় যে লোকের লমাবেশ 

হইয়াছিল, এ শহরে আমার অন্ততঃ দশ 
বৎ্সরাধিককাল বাসের মধ্যে তাহার তুলনা 
দেখি নাই। আর লোকের কি আনন্দ-উচ্ছাস ! 
মণে হইত--যেন কত কালের বনিষ্ঠ আত্মীয়ের 

শুভাগমন হইয়াছে। 
শ্রী্ীমহারাজ তার বিরাট দেহ, মন ও 

প্রাণ লইয়। দেখ! দিয়াছিলেন। এতবড় 

কামে যে কমণীয়তার ভাব দেখিয়াছিলাম, 

আজ পর্যন্ত তেমনটি আর দৃষ্টিগোচর হইল 

না! দর্শনমাত্র যেন মন আকর্ষণ করিয়। 
নিলেন । ভয়, দ্বিধা, সক্কোচ কিছুই রহিল ন1। 
গেরুয়াবন্ত্-পরিহিত, মাথায় গেরুয়া! টুপি ও 
হাতে একগাছ! লাঠি। সে রূপ বর্ণনাতীত ! 
জিতেনবাবুর গৃহাভ্যন্তরের প্রবেশ-পথে একটি 
ছোট বালক “বল"-হস্তে দাড়াইয়াছিল, তাহার 

সেই বলট! লইয়া হাতের লাঠি দিয়। একটু 
খেলিলেন আর বলিলেন; বিকেলে এসো, 

তোমাদের সঙ্গে খেল1 ক'রব।' সেই যে 
বালকম্থুলভ ভাব ও খেলার দৃশ্যের স্বৃতি 

এখনও আমার মনকে অভিভূত করে । 

দীর্ঘ দুই বৎসর পরবে ১৯১৮ খুঃ একদিন 

সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে মঠবাড়ির সম্মুখের বাধানে! 

ঘাটে নৌকাযোগে বেলুড় শ্রীরামকষ্জ মঠ 

স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হয়। অগ্রসর হইতে 

হইতে দেখিতে পাই-মঠবাড়ির পূর্ব দিকের 

নিয়তলের বারান্দায় বড় বেঞ্চির উপর উপৰিষ্ট 

কয়েকজন মহারাজের দক্ষিণে শ্রীশ্রীমহারাজ 

ূর্বান্ত হইয়া বসিয়া আছেন। বারান্দায় 
উঠিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজের চরণে প্রথম প্রণত 
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হই। সঙ্গে সঙ্গে ্রীত্রীমহারাজ তাহার বামপার্্ে 
উপবিষ্ট আর এক মহারাজকে দেখাইয়! 

বলিলেন, “এই যে মহাপুরুষ মহারাজ, প্রণাম 

কর।' তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রণাম করিলাম । 

ীপ্রীমহারাঞ্জ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা 

হ'তে এলে 1' বলিলাম__“কলকাত। বৌবাজার 

থেকে মহারাজ, আপনাকে ময়মনসিংহে 

দেখেছি ।' বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন কত কালের 

পরিচিত জন পাইয়। গিয়াছেন, এমন ব্যবহার 

আরস্ভ করিলেন। এমন ভাব যা শুধু অনুভব 

কর! যায়, ব্যক্ত কর! যায় না। অনেক কথাই 

হইল। মহারাঁজকে বলিলাম, “মহারাজ, 
যখন আনসঝে, আপনাকে যেন এক] পাই।, 
উত্তরে শ্রীপ্রীমহারাজ বলিলেন, “আচ্ছ! বাবা, 

তাই হবে। আশ্বাস-বাণী যে আমার 

জীবনে কিরূপ সফল হইয়াছিল, তাহার 

সামান্ত একটু বিবরণ দিলেই বুঝা যাইবে। 
ত্বাহার কথ! কত সত্য! জীবনে একটুও 

ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। যখনই তাহার 

দর্শন-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহাকে 
একলাটিই পাইয়াছি। বলরাম-মন্দিরেই 
অধিকাংশ সময় সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে । দুপুরের 

পরে হলঘরে শ্রীশ্রীমহারাজের কাছে বসিয়! 

আছি_মাঝে ব্যবধান মাত্র দুই কি দেড় 

হাত। বসিয়া আছি তো, বসিয়াই আছি। 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে নির্বাকৃ। মুখে কোন 

কথা নাই। কখন আীপ্রীমহারাজের ভাবগস্ভীর 
বদনমণ্ডল, কখন শ্মিতহাস্ত মুখমণ্ডল, আবার 

কখন বা! নিজভাবে যেন বিড়বিড় করিতেন, 

ঠোট নাড়িতেন। মনে হইত--আপন মনে 
কথ। বলিতেছেন। এমন কি বদনমণ্ডল কখন 

উজ্জল জ্যোতিম্মান্ হইয়! উঠিত। 
প্র্ীমহারাজের কথার কোন রকম 

ব্যতিক্রম যে আমার জীবনে কখনও ঘটে নাই, 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

একটি ঘটন। হইতে আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়৷ 
গিয়াছে । একদিন প্রশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব । 
শ্রত্রীমহারাজ মঠবাড়ির দোতলায় পশ্চিম 

বারান্দায় ছোট ঘরটিতে দক্ষিণান্ত হইয়া বসিয়] 
আছেন। ভক্কেরা একে একে সিড়ি বাহিয়' 

উঠিয়। সারিবদ্ধভাবে বারান্দী দিয়া সেই ঘরে 
ঢুকিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া উত্তর 
দিকেষ ছাদ দিয়া আীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের 

দোতলার সিড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছেন। 

আমি ঘরে ঢুকিলাম এবং শ্রীশ্রীমহারাজকে 
প্রণাম করিয়। তাহার মুখমণ্ডলের পানে চাহিয়া 

বসিয়া আছি। হঠাৎ খেয়াল হইল। লক্ষ্য 

করিয়া! দেখি-_সামনের লোক ঘর হইতে চলিয়া 

গিয়াছে এবং পিছনের দিক দিয়া ঘরে কেউ 

টুকিতেছে না। আমার কেমন লজ্জা ও 

সক্কোচ বোধ হইল। একি আজ উৎসবের 

দিনে আমি এভাবে বসিয়া! অমনি প্রণাম 

করিয়৷ তাড়াতাড়ি ছাদ পার হইয়া শ্রীত্রীঠাকুর- 
মন্দিরের সিড়ি ধরিয়া নামিয়! চলিয়। 
আসিলাম বাকৃসিদ্ধ শুদ্ধাত্বা মহারাজের 

কথার যে ব্যত্যয় হইবে না! তিনি যে আমায় 

বলিয়াছিলেন, আমি তাহাকে একাকী পাইব, 
তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের জদ্মোৎসবের দিনেও 

একাকী দর্শন দান করিয়া নিজের কথার 

মর্যাদা রাখিয়াছিলেন এবং আমাকে ধন্য 

করিয়াছিলেন। 

তখন আমি বৌবাজারে বাস করি। 

বাগবাজারে প্রায়ই হাটিয় যাতায়াত করিতাম। 
রাস্তায় যাইতে যাইতে কত প্রশ্নই না মনে 
উঠিত। কিন্ত মহারাজের সম্মুখে গেলেই 
যেন আর কোন প্রশ্ন মনে উকিও দিত ন1। 

নির্বাক হইয়া থাকিতাম। 
১৯১৮ খৃঃ একদিন মঠে শ্ীপ্রীমহারাজ 

বলিলেন, প্রথমে বলরাম-মন্দিরে আসবে, 
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সেখানে না পেলে উদ্বোধনে এবং সেখানে না 

পেলে মঠে চলে আসবে ।' এই নির্দেশ 

অশ্থসারে প্রতি শনিবার বিকালে যাইতাম। 

যেদিন মঠে যাইতাম, সেদিন রাত্রে মঠে 

থাকিতাম এবং পরের দিন সকালে ফিবিয়! 

আমসিতাম | 

একদিন বলরাম-মন্দিরে মহারাজকে না 

পাইয়] উদ্বোধনে যাই। সন্ধ্যা অতীত হইয়া 
একটু রাত্রিও হইয়াছে| শ্রীশ্রীমহারাজকে 

প্রণাম করিয়া! উঠিতেই বলিলেন, “যাও মাকে 

দর্শন ক'রে এসো” সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব 
কোণের সিড়ি দিয়া দোতলার উঠিয়! 

শ্ীশ্নীঠাকুর-ঘরে গিয়া দেখি_্রী্রীমা পা- 

ছুখানি ছড়াইয়া বসিয়। আছেন। ডান দিকের 

বেদীর উপর শ্রীত্রীঠাকুরের পট । শ্রীশ্রীমায়ের 
প্রীচরণ।ম্পর্শ করিয়াএপ্রণাম করিলাম। অপেক্ষা 

না করিয়া আবার নিচে প্রীশ্রীমহারাজের 

নিকট আসিলাম। 

শ্ীপ্ীমহারাজের 'যাও মাকে দর্শন 

ক'রে এসে।এই আদেশ ভিন্ন আমার 

ভাগ্যে শ্রীীমায়ের দর্শশলাভ হইত ন1। 
এই স্বতিটুকই আছে এবং থাকিবে। 
মায়ের বাড়ি গেলে এই স্বৃতিই উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠে। এখন মনে হয়-শ্রীশ্রীমহারাজ 

বলরাষ-মন্দিরে হলবরে বসিয়া! একদিন বলিয়া- 

ছিলেন, “তিনি দয়া ক'রে না বুঝালে কেউ 

বুঝতে পারে না, ন1! জানালে জানতে পারে 

না। সময় হ'লে সব হবে। কথা না বলার 

ফাকে ফাকে প্রভ্রমহারাজ যে ছোট ছোট 

ছুটি-একটি এমন কথ! বলিতেন, জাবনে এখন 

তাহার একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। 
অবাক্ হইয়া তাহার সেই সব কথার স্মৃতি 

মাঝে মাঝে মনে উঠে, এবং এক অব্যক্ত 

আনন্দ অন্থভব করি। 

জীত্রীমহারাজের পুণ্যস্বৃতি &২৩ 

১৯১৮ খৃঃ বৌবাজার অঞ্চলে ছোট 
একটি মেসে থাকি। এই সময়ে একদ্দিন 
শ্প্রীমহারাজের পদপ্রান্তে গিয়। বসিয়া 

আছি। তিনি বলিলেন, “একাদশী, অমাবস্তা 

ও পুণিমাতে নিরামিষ খাবে।' আমি 
নিবেদন করিলাম, “মহারাজ, মেসে অন্যদের 

সঙ্গে থাকতে হয়, আমার জন্য আলাদা ক'রে 

কে নিরামিষ তৈরী ক'রে দেবে?” প্রত্যুত্তরে 
নির্দেশ দিলেন, মাছটা না খেলেই তো! 

নিরামিষ হ'ল। আমি বলিলাম, "মাছের 

পাকেই তো খেতে হবে? তিনি বলিলেন, 

'তাতে দোম কি? তুমি তো আমিষ খেলে 
না, কিনুুন্দর ব্যাখ্যা! 

যখনই শ্রীপ্রীমহারাজের সানিধ্যে যাওয়ার 

সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ শ্রীচরণ 

কপালে স্পর্শ করিয়! প্রণাম করিতাম। সঙ্গে 

সঙ্গে বলিতেন, “এসো, বাবা ।' এই ছুইটি 
কথা যতবার যাতায়াত করিয়াছি, ততবারই 

শুনিয়াছি। এখনও কথা-ছুইটি কানে 

বাজিতেছে! 

১৯১৮ খুঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোথসব। 
তখনকার যঠ-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 

বাঁশবনের নিকটবর্তী স্বানে ভোগরান্নার ঘর ছিল 

এবং সেখানে প্রসাদ-বিতরণ অহৃষ্ঠান হইত। 

অপরাহে শ্রীশ্রীমহারাজ সাজগোজ করিয়! 

প্রসাদ-বিতরণ পরিদর্শনে বাহির হইতেন। যেন 
শ্রীশ্ীরাজামহারাজ আজ “মহারাজ-চক্রবর্তী, 

হইয়া আসিয়াছেন। মঠবাড়ির পশ্চিমাঞ্চলে 
ফল ও ফুলের বাগানের মধ্য দিয়া যে রাস্ত। 

ছিল, সেই বরাবর শ্রশ্রীমহারাজ ধীর পাদক্ষেপে 

আপিয়। প্রসাদ-বিতরণ দেখিতেছেন। সঙ্গে 

একজন সেবক-ভক্ত মাথার উপরে ছাতা ধরিয়া 

চলিয়াছেন। সেই বিরাটকায় মহাপুরুষের 

সদানন্দ মুখোজ্জল দিব্যকান্তি যিনি দেখিবার 



৫২৪ 

সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সে দৃশ্য 
জীবনে ভূলিতে পারিবেন ন1। 

১৯১৮-১৯ খৃঃ যখন প্রায়ই বলরাম-মন্দিরে 

শ্ীত্রীমহারাজের সান্নিধ্যে চরণতলে বসিবার 

সৌভাগ্য হইয়াছিল, অনেক দ্দিন ভুবনেশ্বর- 
মন্দিরের নির্মাণ-সম্বন্ধে কত ত্ুন্দর নির্দেশ দিতে 

শুনিয়াছি। তখনও নির্মীণ-কার্য চলিতেছিল। 

কোন্ গাছটি কোন্ স্থানে লাগাইলে ভাল 
হয়, কোন্ ফুল-গাছটি কোথায় রোপণ করিলে 

শোভা পাইবে, সেই ভাবে লিখিয়|! পাঠাইবার 
নির্দেশ দিতেছেন। মনে হইত--যেন তিনি 

তখন সেই মঠ-উদ্ভানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন 

আর মালিকে কির্দেশ দিতেছেন 

১৯১৯ খৃঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি- 

উৎসব। আমরা কয়েকজন বন্ধু এক সঙ্গে 

বেলুড়ে গিয়াছি। স্বেচ্ছাসেবক হইয়া কাজ 
করিলাম । সন্ধ্যার সময় কলিকাত1 ফিরিব। 

শ্ীত্রীযমহারাজকে প্রণাম করিতে যঠবাড়ির পূর্ব 
বারান্দায় নিচের তলায় গিয়! হাজির হইয়াছি। 

প্ীত্রীগৌরী-মা! তখন কয়েকটি মেয়ে-ভক্ত লইয়া 
সেখানে উপস্থিত। প্রণাম করিয়া বিদায় 

লইতেছি, তখন শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের 

বলিলেন, “এদের নিয়ে এক সঙ্গে যাও আশ্রমে 

পৌছে দিয়ে যেও ।” নৌকাযোগে বাগবাজার 

ঘাটে পৌছিলাম। নৌকায় বসিয়া গৌরী-ম! 
শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন । 
আমর! সবাইকে আশ্রমে পৌছাইয়! দিয়! স্ব-্ব 

গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। 

১৯২২ খু, চৈত্রমাস।-শরীর অস্ুস্থ। 

দেশের বাড়িতে আছি। একদিন অপরাহে 

আনন্দবাঞ্জার পত্রিকা খুলিয়! ধরিতেই চোখে 
পড়িল সেই বিরাট পুরুষ শ্রীশ্রীমহারাজের 
প্রতিকৃতি । ছবিটি হঠাৎ চোখের সামনে 

পড়িতে খুব আনন্দ হইল। পর মৃহূর্তেই 

উদ্বোধন [ ৬€তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

বিষাদে মনটা! আচ্ছন্ হইয়া গেল। 

শ্রীপ্রীমহারাজের দেহরক্ষার সংবাদ বহন করিয়' 

আনিয়াছে কাগজখান1। কিছুক্ষণের জন্ট বিমূঢ 

হইয়। থাকিলাম। যেন কতকালের আপনজন 

হারাইয়াছি ! 

১৯২৩ খুঃ) একদিন সন্ধ্যার পর কলেজ 

্টরাটে এসপ্র্যানেডগামী ট্রামে উঠিয়াছি-_সামনে 
কষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ ) 

উঠিয়াছেন। মুখামুখি দাড়াইতেই প্রণাম 
করিলাম । বলিলাম, “মহারাজ, প্রীশ্রীমহারাজ 

তে! চলে গেলেন, এখন আমি কি করি?! 

এইটুকু বলিতেই কগম্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। 
কঞ্চলাল মহারাজ বলরাষ-মন্দিরে বহুবার 

আমাকে দেখিয়াছেন, তাই পরিচিত আত্মীয়ের 

মতো! বলিলেন, “তুমি মহাপুরুষ মহারাজের 

সঙ্গে দেখা করো | এ যেন শ্রীত্রীঠাকুরেরই 
ইঙ্গিত! কয়েক দিনের মধ্যেই বেলুড় মঠে 

গিয়া শ্রীশরীমহাপুরুষ মহারাজের চরণপ্রান্তে 

নিবেদন করিলাম, “মহারাজ, আ্রীশ্রীমহারাঁজ 

তো চলে গেলেন, এখন আমি কি করি? 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দ্রিলেন, 'এসো। হবে এখন ।, 
ভরস1 পাইয়। বলিলাম. “কবে আসবো ?, 

তিন চারি দিনের মধ্যেই একটি দিনের কথা 
বলিয়। মঠে যাইতে নির্দেশ দিলেন | তদহৃযায়ী 
হাজির হইতেই তিনি আমায় অনুগ্রহ 
করিলেন। তখন বুঝি নাই, এখন অন্ভব করি 
_কেন আ্ীতীমহারাজ বেলুড়ে প্রথম দর্শনেই 
বলিয়াছিলেন, “এই যে মহাপুরুষ মহারাজ; 
প্রণাম করো।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই যে 
মহাপুরুষ মহারাজ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে 
অন্নগ্রহ করিবেন, কল্পনাও করি নাই। তিনি 
পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন অধমকে চরণে স্থান 
দিবেন বলিয়া। সেদিন যে আমার কি 
আনন্দ, ভাষা নাই তাহা ব্যক্ত করিবার। 
এমন অহেতুক করুণ! দয়াময় দীনবন্ধু ভিন্ন কে 
করিতে পারে? শুধু যেই অনুসভূতিই আমার 
জীবন-যাত্রার একমাত্র পাথেয় ! 



মমালোচন। 
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন__ডক্টর 

প্রীসতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এবং কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্ালয় হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ৩৬৬ ; 

মূল্য টাক] ৭'৫০। 

দর্শন-শাস্ত্ের মূলে রহিয়াছে মানুষের জঞান- 

পিপাসা-নিবৃত্তির চিরন্তন চেষ্ঠা । মানুষের 

স্বরূপ কি, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? 

মান্থধ কি শুধু দেহ ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির 

সমাষ্টমাত্র অথবা চেতন আত্স।1 যৃত্যুতেই কি 

জীবনের পরিসমাপ্তি? ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ-_ 

ইহাদের কোন্টি পরমার্থ? সষ্টিতত্ব জানিবার 

উপায় কি? দর্শনশান্ত্রে এইরূপ বিবিধ রৃহস্থ- 

পূর্ণ প্রশ্নের বিচারপূর্বক মামাংসার চেষ্টা 

কর] হয়। 
ভারতীয় দার্শনিকগণ এই সকল প্রশ্নের 

বিচার ও যুক্তিসঙ্গত সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত 

হন নাই, তাহার! দর্শনের বিচার্য তত্ের 

সাক্ষাৎকার করিয়! পথনির্দেশ করিয়াছেন । 

গ্রন্থটির ছুইটি ভাগ। প্রথমভাগে দশটি 

অধ্যায়ে ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবধারা; 

চার্বাক, জৈন) বৌদ্ধ, স্তায়ু, বৈশেষিক, সাংখ্য, 

যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের যুক্তিপূর্ণ 

আলোচনা কর! হইয়াছে। 

নায় দর্শনের প্রমা ও প্রামাণ্য বিষয়ে 

ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রধান প্রমাণগুলির 

তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা কর! হইয়াছে। 

বেদান্ত দর্শনে আচার্ষ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও 

বামান্জাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তুলনা ও 

সমালোচনামূলক ব্যাখ্য। করা হইয়াছে। 

আলোচনায় স্বানে স্থানে সুচিস্তিত মন্তব্য 

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি নিদর্শন £ 'ঈীশ্বর- 

প্রণিধান কেবল যোগদর্শনের একটি অঙ্গ বা 

প্রত্যঙ্গ নহে। পরন্ত ঈশ্বর-গ্রণিধান অর্থাৎ 

ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ যোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়- 

রূপে বণিত হইয়াছে। এঁকাস্তিক ভক্তিসহকারে 
ঈশ্বরের উপাসন। করিলে অচিরাৎ সমাধিসিদ্ধি 

হয়। কারণ ঈশ্বর একটি সাধারণ ধ্যেয়বস্ত 
নন। তিনি পরম এশ্বরসম্পন্ন পরমেশ্বর | 

যে যোগী ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ করিয়া নিরস্তর 

ঈশ্বরের প্মরণ-মনন করেন, ঈশ্বর-প্রসাদে 
তাহার চিত্তের সকল মলিনত1 অপগত হয়, 

তাহার সকল বাধাবিপত্তি দূর হয়। ঈশ্বর 
তাহার সহায় হন এবং তাহার যোগসিদ্ধির 

অনুকূল অবস্থার স্থষ্টি করেন। একূপ যোগীর 
যোগসিদ্ধিও আসন্ন বুঝিতে হইবে ।' 

দ্বিতীয় ভাগে দশটি অধ্যায়ে পাশ্চাত্য 

দর্শনের আলোচিত বিষয়গুলি £ দর্শন এবং 

তত্ববিদ্ভা1। বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, প্রমা-বিজ্ঞান, 

মনোবিদ্যা ও অন্তান্ত শাস্ত্বের সম্বন্ধ, দার্শনিক 

জ্ঞানলাভের পদ্ধতি এবং জ্ঞানের উৎপত্তি-বিষয়ে 

মতবাদ, অবধারণ ও অন্থমান, মূল প্রত্যয় ও 

তত্ব, তত্ববিষয়ক মতবাদ, বনুত্ববাদ দ্বেতবাদ ও 

একত্ববাদঃ প্রাকৃতিক জগদ্বিষয়ক মতবাদ, 

মন ও আত্মা, ইঠ্টার্থ ও তত্ব, ঈশ্বর ও জীবজগৎ 

এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশ্বাতীত 

ঈশ্বরবাদদ (79997), বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ 
(7১801791800) ও বিশ্বীতীত-ও-বিশ্বগত ঈশ্বর- 

বাদের (78060611680) বিস্তৃত আলোচন। 

আছে। 

অনেক স্থলে ভারতীয় দর্শনের সহিত 

পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা! এবং 
প্রয়োজনমত পাশ্চাত্য দার্শনিক মতের 

সমালোচনাও করা হইয়াছে । 
বিশালত। ও বিপুলত্বের দিক্ দিয়া ভারতীয় 

ও পাশ্চাত্য--উভয় দর্শনই বিশ্ময়ের বন্ত। 

একখানি পুস্তকে তাহার সম্যকৃ পরিচয় দেওয়া 
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অত্যন্ত ছুরূহ। প্রাচ্য দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি 
সবই সংস্কতে এবং পাশ্চাত্য দর্শন-সাহিত্য 

অধিকাংশই ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ । 

ংলায় স্বখপাঠ্য অথচ নির্ভরযোগ্য এইব্নপ 
দর্শন-গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়, যাহাতে উভয় 

দর্শনের যথার্থ পরিচয় পাওয়া] যায়| 

আলোচ্য পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ব- 

বিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষের শির্দেশে দর্শনের পাস 

ডিগ্রি কোসের পাঠ্যস্থচী অন্থসারে লিখিত, 

দর্শনের অনার্স ডিগ্রি কোর্সেরও অনেক বিষয় 

ইহাতে আলোচিত । এই গ্রন্থ ধাহাদের জন্য 

লিখিত; শুধু তাহাদেরই ইহ! কাজে লাগিবে না 
দর্শনে অন্থুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আগ্রহ ইহাতে 

পরিতৃপ্তি লাভ করিবে এবং বাংল। সাহিত্যে 

ইহা একটি অমূল্য সংযোজন-রূপে পরিগণিত 

হইবে । ভামার স্বচ্ছতা, বিষয়বস্তুর স্পষ্টত 

সর্বোপরি অবাস্তব প্রসঙ্গ-বর্জন গ্রন্থখানির 

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে সুধী 
গ্রন্থকার ও ড্র ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের লিখিত 
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ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখনী প্রস্থত 

ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসের 

(ইংরেজীতে ) ছুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং 

এই আন্দোলনের ধার! বিগত কয়েক বছরের 

অক্লান্ত গবেষণায় লব্ধ নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

১৯২০ খুঃ পর্যস্ত বিবৃত হয়েছে । তৃতীয় খণ্ডে 

বণিত হবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস- 
আন্দোলনের ইতিহাস এবং আহ্ষঙ্গিক 
ঘটনাবলী ১৯৪৭ খুঃ ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি 

পর্যস্ত এবং তা অগৌণে প্রকাশিত হবে, এই 
আশ্বাস পেয়েছি। 

ঠিক এ-রকম একখানি ইতিহাস-গ্ন্থের 
নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। আজ ভারতের 

বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয়ে এম-এ শ্রেণীতে 

ইতিহাসের অবশ্-পাঠ্য বিষয় ভারতের 
স্বাধীনতা-আন্দোলন । এবং এ-বিষয়ের 

উপর এমন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-সম্মত আলোচন' 
এর পূর্বে আর কোন এঁতিহাসিক-অধ্যাপক 
করেছেন কিনা, জানি না। আমাদের পরম 

সৌভাগ্য যে, বার্ধক্যের বাধা ও বিপত্তিকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে মনীষী ভারততত্তবিদৃ 
ডক্টর মজুমদার এমন একখান গ্রন্থ দেশকে 

দিয়ে গেলেন। ভারতেতিহাসে স্বাধীনতা'- 
আন্দোলনের ঘটন1 বড় কাছের ঘটন! 

উচ্ছাস ও আবেগ ইতিহাসের নিরপেক্ষ 

বিচারকে গ্রাস করতে সদাই উদ্যত ব্যক্তিগত 

মতামত ও পক্ষপাতিত্ব নিভীক সত্যান্থসন্ধানে 

প্রতিবন্ধক স্ষ্টি করে। অশ্থগ্রহ-লাভের 

এবং জাগতিক প্রতিষ্ঠার গোপন লালস।! 

ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতাকে বিনষ্ট করে। 
ডক্টর মজুমদার স্বয়ং স্বাধীনত1-আন্দোলনের 

প্রধান যুগের অর্থাৎ ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যস্ত 

ঘটনাবলীর শুধু প্রত্যক্ষ দর্শক নন, ওদের ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়ার অংশীদারও | সুতরাং ভূমিকায় 

ডক্টর মজুমদার নিজেই শ্বীকার করেছেন 

যে, এ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সংস্কারশৃন্ত নিছক 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখা! বড় শক্ত। 

তবু তিনি ক্লাস্তিহীন প্রয়াস করেছেন বদ্ধ- 

মূল ধারশ। এবং সংস্কারের রঙে ন! রাঙিয়ে 
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ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্যসমূহ নির্ভীক ও 

নিরপেক্ষ ভাবে পরিবেষণ করতে । এ-কাজ 

ভারতের জাতীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 

করতে গিয়ে কী প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন 
তিনি হয়েছিলেন, তা প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে 

তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এই সত্যাহ্থ- 

রাগী ইতিহাস-তপনস্বী কোন প্রকার অনুগ্রহ 
বা ভ্রকুটিকে অগ্রাহ ক'রে ভয়শূন্ত চিত্তে গভীর 
জ্ঞান, সুত্ম গবেষণ। এবং অসামান্ত অভিজ্ঞতার 

সাহায্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনের তথ্যাদি এবং 

ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন এই ইতিহাস- 

গ্রন্থে। বলতে দ্বিধা নেই, তিনি সার্থক 
হয়েছেন। এতিহাসিক-রূপে তার মর্যাদা ও 

গৌরব আধুনিক ভারতে অপ্রতিত্দ্দী 
হয়ে রইল । 

কয়েকটি বিতর্কমূলক বিষয়ে-যথ1 ভারতে 

হিন্দু-মুলমান এবং পাকিস্তানের জন্মস্থত্র ব 

১৮৫৭ থুঃ বিদ্রোহের স্বরূপ-তিনি যে 

কোণ থেকে তথ্যাদি উদ্ধৃতি দ্বারা সিদ্ধাস্ত 

করেছেন, তার বিরূপ সমালোচনার ঝড় বয়ে 

যাচ্ছে আমাদের দেশে। ডক্টর মজুমদারের 

মতে হিন্দু ও মুসলমান এদেশে স্বাভাবিক 

ধারায় কাছাকাছি কোন দিন আসেনি, 

শত শত বছর পাশাপাশি বাস করেও । এবং 

এই ছুটি সম্প্রদায়ের যে বিভেদ, সংঘর্ষ ও কলহ 

_ার পরিণতি পাকিস্তান_-তা পুরোপুরি 

ব্িটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্ষ্টি নয় যদিও তাতে 
তার প্রত্যক্ষ উস্কানি ম্বাভাবিক কারণেই 
রয়েছে । কিংবা ১৮৫৭ খুঃ বিদ্রোহকে তিনি 

ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 

বা প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে রাজী নন। 

এ-মব কারণে তাকে সাস্ত্রাজ্যবাদী ইংরেজ 
এতিহাসিকদের পদাঙ্কাহুসারী-_এই অপবাদ 
কোন কোন মহল থেকে দেওয়া হয়েছে। 

সবালোচনা ৬২৭ 

তারপর সমগ্র ভারতের জাতীয় জাগরণে 

বাংলার দানকে তিনি নাকি অতিরঞ্জন-দোষে 

দুষ্ট ক'রে তুলেছেন, এবং সাংস্কৃতিক 
জাগরণের ও স্বাধীনতা-আন্বোলনের বিভিন্ন 

পর্যায়ে বিভিন্ন নেতৃবর্গের বিচার ও বিশ্লেষণে 

তার নাকি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। সর্বোপরি 

ভারতে--প্রধানতঃ বাংলা, মহারা্ ও পঞ্জাবে 

এবং ভারতের বাইরে মরণজয়ী যুবকদের যে 
সুদূরপ্রসারী সংগঠন ও কর্মধারার বিচিত্র ও 

ব্যাপক প্রকাশ সশস্ত্র আন্দোলনের পথে 

ঘটেছিল, যাকে ব্যর্থ সন্ত্রাসবাদ বালে আমরা 

অভিহিত কবি, তার সম্যক মূল্যায়ন 

ডক্টর মজুমদার করেছেন অনেক গোপন দলিল 
ও ইংরেজ-শাসনের অপ্রকাশিত কাগজপত্রাির 

সাহায্যে; এবং নিধ্বিধায় তিশি ভারতের 
এই জশস্তর অভ্যুতথানকে প্রাধান্য দিয়েছেন 

তার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। তৃতীয় খণ্ডে 

এ-সম্বন্ধষে আরও বিস্তারিত তথ্যাদি পাবার 

অদম্য কৌতুহল তিনি জাগিয়েছেন ইতিহাস- 
পাঠকের চিত্তে । কিন্ত ধার! বিশ্বাস করেন 

যে, ভারতে স্বাধীনতা এসেছে একমাত্র 

অহিংসা চরক1 ও সত্যাগ্রহের পথ বেয়ে, 

তাদের কাছে এ অধ্যায়টি গ্রীতিপদ নয়। 

তথ্যাভিজ্ঞ সমালোচনার মাধ্যমেই 

ইতিহাস অন্থশীলন সমৃদ্ধ হয়, পূর্ণতার পথে 

অগ্রসর হয়। ডক্টর মজুমদার তার গ্রন্থের 
ভূমিকায় এ মমালোচশাকে স্বাগত 

জানিয়েছেন। কিন্ত সমালোচনার উপজীব্য 

হিসেবে যখন ব্যক্তিগত অস্ুয়া বা আক্রোশ 

কিংবা কতগুলি নির্বস্তক ফলা বা বিশেষ 

দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতঃসিদ্ধ কতগুলি ধারণা এসে 

পড়ে, তখন তার সমালোচনার গণ্ডি পার 

হয়ে অশালীন কথা কাটাকাটি ও কলহে 

পরিণত হয়। এবং তা ইতিহাস-অস্থশীলনের 



৫২৮ 

পরিপহ্থী। কোন কোন মহলে এই প্রয়াসই 

মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, ভয় হয়। 

ডক্টর মজুমদারের এই খ্রস্থটির রচনাশৈলী 
বিরূপ সমালোচকদেরও স্বতংস্ফর্ত শ্রদ্ধা ও 

বিস্ময় জাগিয়েছে। আঙ্গিকের সাবলীলতা 

ও ভাষার স্বচ্ছত গ্রন্থখানিকে প্রথম শ্রেণীর 

ইতিহাস-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে 
শুধু ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে নয়, সর্বশ্রেণীর 
পাঠকদের কাছে এ গ্রষ্থট পরম বরণীয়। এবং 

নিঃসন্দেহে ব'লব যে, ভারতবাসীর কাছে, 

বিশ্ববাসীর কাছেও বঙওমানণ স্বাধীন ভারতের এ 

জন্মকাহিনী মহৎ স্বীকৃতি লাভ করবে। 

অ.স. 

১। বিবেক।নন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী 

গ্রন্থমাল! £ উপনিষৎ-সঙ্কলন £ ১ম, ২য়, 
৩য় ও র্থ স্তবক। প্রকাশক £ স্বামী সন্তোষানন্দ, 

রামকৃষ্জ মিশন কলিকাতা! বিদ্যার্থী আশ্রম, 
পোঃ বেলঘবিয়া, জেল] ২৪ পরগন]1। ১ম স্তবক 

১৮৩+৮ পৃষ্ঠা ) ২য় স্তবক ১৭৭৮ পৃষ্ঠা) ওয় 

স্তবক ১৯৬+৮ পৃষ্ঠা) ৪র্থ স্তবক ১৯৩+৮ 

পৃষ্ঠা । প্রতি খণ্ডেরই মূল্য এক টাক1। 

এর মধ্যে ১ম ও ৩য় স্তবক বাংলা, ২য় ও 

৪র্থ স্তবক হিন্দী । 

১ম স্তবকে প্রথম ৬৬ পৃষ্ঠা স্বামী বিবেক1- 

নন্দের স্ুরচিত জীবশী; লিখেছেন স্বামী 

শ্রদ্ধানন্দ। পরে ১০৮ পৃষ্ঠ বিভিন্ন উপনিবদ্ হইতে 
সংগৃহীত শ্লোক ও তার সরল বঙ্গান্ববাদ। পরের 

পৃষ্ঠাগুলিতে স্বামী বিবেকানশ্ের কয়েকটি বাণী। 
য় স্তবক প্রথম স্তবকের হিন্দী-অন্ুবাদ | 

ওয়স্তবকের প্রথম ৭৭ পৃষ্ঠ! স্বামী তেজসানন্দ- 

লিখিত ভগবান্ শ্রীরামকষ্জদেবের জীবনী । 

পরে ১০৮ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন উপনিষদ হইতে 
সংগৃহীত শ্লোক ও তার বন্নাহবাদ। শেষে 

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি বাণী। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

স্বামী বিবেকানন্দ-শতাব্ধী জয়স্তী উপলক্ষে 

এই গ্রন্থগুলির প্রকাশন সার্থক হয়েছে । স্বামী 

বিবেকানন্দ বলেছেন, “বেদাস্তই আমাদের 

জীবন, বেদীস্তই আমাদের প্রাণ।, সার! 
ভারতকে বেদাস্তের প্রাণপ্রদ শক্তিপ্রদ ভাবের 

বন্ায় ভামিয়ে দেবার কথ! ব'লে গেছেন তিনি। 

মূল উপনিষদ্গুলি অধ্যয়ন কর! খাদের 

পক্ষে অস্থবিধাজনক, অথচ উপনিষদের ভাব- 

ধারার সঙ্গে ধারা পরিচিত হ'তে চান, এই 

্রশ্থগুলি তাদের যথেষ্ট অহায়তা করবে। 

স্কত শ্লোকের বঙ্গাহবাদও খুব সরল ও 

স্ুন্বর হয়েছে। 

তাছাড়া প্রত্যেকটি গ্রন্থই শিক্ষা, জীব, 
ঈশ্বর, স্ষ্টি প্রভৃতি বিষয় লইয়| ধাদশটি অধ্যানে 
বিভক্ত । বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে 
এই সব বিষয়ে যা বল! হয়েছে, ত1 একত্র 
ক'রে গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট কর 
হয়েছে । এদিক থেকে গ্রন্থটির বিশেধ অব্ধান 
রয়েছে। শ্রোকগুলি সঞ্চয়ন ক'রে দিয়েছেন 
স্থপণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ তর্কবেদাস্ততীর্ঘ । 

২। বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী 
গ্রন্থমাল। £ €ম ভ্তবক 5 আমাদের 
বিবেকানন্দ। প্রকাশক স্বামী সন্তোমানন্প, 
রামকৃ্জ মিশন কলিকাতা বিদ্ার্থী আশ্রম, 
পোঃ বেলঘরিয়!, জেলা ২৪ পরগন1। ৮৪+& 

পৃষ্ঠা; মূল্য ছয় নয়া পয়সা 

গ্রন্থটি লিখেছেন স্বামী দতাঘনানন্দ | 
সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় গ্রন্থটি 
লিখিত। স্বল্লায়তন হলেও স্বামীজীর জীবনের 
প্রধান ঘটনাগুলি প্রায় সবই এতে মন্নিবিষ্ 
হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও 
ভাষার সহজ গতি গ্রস্থটিকে স্থখপাঠ্য করেছে । 
স্বামীজীর বহু বাণীর স্থবানোপযোগী উদ্ধৃতি 
্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, 
নামমাত্র মূল্যে ম্বামীজীর এরূপ একটি জীবনী 
প্রকাশিত হওয়ায় স্বামীজীর শতবর্ষ-জয়ন্তী 
বৎসরে সর্বসাধারণের কাছে তা সহজলভ্য 

হয়েছে। 



বিজ্ঞপ্তি 

উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ জানাইতেছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন।' 
গ্রন্থাবলীর বাকি চারি খণ্ড (১ম, ওয়, পর্থ ও ১০ম খণ্ড) আগামী ডিসেম্বর মাসের 
প্রথম দিকে প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ-ধীহাদের ঠিকানা পরিবর্তিত হইয়াছে, 
অবিল্বে গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করিয়া সঠিক ঠিকানা! এখানে জানাইবেন। নতুবা চিঠি-পত্রাদি 
পাওয়ার গোলমাল হুইবে। খধীহাদের রসিদ হারাইয়! গিয়াছে, তাহার! **৮০ নঃ পঃ-র 
ডাকটিকিট ও গ্রাহক-সংখ্য! বা প্রথম রসিদ-নদ্বর এখানে পাঠাইলে আমাদের খাতায় লিখিত 

নাম ও ঠিকানা অন্থসারে ডুপ্লিকেট রসিদ ডাকযোগে রেজিস্্রী করিয়া পাঠানো! হইবে 
ক ্ঃ চর ক 

স্বামীজীর জন্মশতবর্য উপলক্ষে উদ্বোধন-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার ধাহারা গ্রাহক 
হইতে ইচ্ছা করেন--অবিলম্বে উদ্বোধন কার্যালয়ে (১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩) 
নির্ধারিত মূল্য (৪২ উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ৩২ ডাকখরচ : ১২) পাঠাইয়৷ দ্বিবেন। 
শতধু পত্র দিয়া জানাইলে নাম তালিকাভুক্ত হইবে না । 

১৫ই অক্টোবর টাক জম1 দিবার শেষ তারিখ । 

শতবাঁধিকী উপলক্ষে নূতন প্রকাশন 
বীরবাণী (পরিবধিত শতবাধিকী-সংস্করণ )--স্বামী বিবেকানন্দ । প্রকাশক ২ সম্পাদক 

বিবেকানন্দ সোসাইটি, ২১ বৃন্ধাবন বস্থ লেন, কলিকাতা! ৬। পৃষ্ঠা ১০৬) মূল্য টাকা ১৫০) 
শোভন সংস্করণ (শক্ত মলাটে জ্যাকেট-সহ ) মূল্য টাক1 ২৫০ | 

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন-অধ্যাপিক। সাত্বন! দাশগুপ্ত । প্রকাশক ঃ জেনারেল 
প্রিন্টান” ফ্্যা্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতল। স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা 

২২০) মুল্য &২। 

স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবাধিকী সংখ্যা (হুগলি কলেজিয়েট স্কুল পত্রিকা, 
১৯৬৩)-_সম্পাদক-মগুলীর পক্ষ হইতে হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের অন্থতম শিক্ষক শ্রীশৈলেন দে 
কর্তৃক প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ৯২। 



স্বামী শাশ্বতানন্দের দেহত্যাগ 

আমর! অতি ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৭শে অগস্ট রাত্রি ১০ট1 ২ মিনিটের 
সময় স্বামী শাশ্বতাশন্দ মহারাজ বেলুড় মঠে ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত 

ছুই বৎসর যাবৎ তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে গত ২৯শে জুলাই 

তৃতীয়বার তাহাকে হাসপাতালে ভরতি কর! হয়। তাহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে 

যাইতে থাকে এবং সারিয়া উঠিবার সমস্ত আশা তিরোহিত হয়। তাহার ইচ্ছান্সারে ২৩শে 
অগস্ট শুক্রবার অপরাহে তাহাকে বেলুড় মঠে আনা হয়, তখন তাহার জ্ঞান পুরামাত্রায় ছিল, 

তিনি লোক চিনিতে পারিতেন এবং অস্পষ্ভাবে কথ! বলিতেন। অবস্থা ভ্রুত খারাপ হয়, 

চিকিৎসকগণের সর্বপ্রকার চেষ্ট। সত্তেও তাহার শেষ মুহুর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। 

১৯১৯ খুঃ তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ 

মহারাজের মন্্রদীক্ষিত ছিলেন এবং ১৯২৩ খুঃ তাহার নিকট সন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। 

১৯২৫ হইতে ১৯২৮ খৃঃ পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ রামকৃষ্জ মিশন ছাত্রাবাসের পরিচালক, ১৯২৯ হইতে 
১৯৩৬ খৃঃ পর্যন্ত প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ কার্যকরী সমিতির সভ্য, ১৯৩৬ হইতে ১৯৪৪ খৃঃ পর্যন্ত 

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৪ খুঃ তিনি বেলুড় মঠে আমেন। ১৯৪৭ খুঃ 
তিনি আীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাস্টী ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে অধিষিত থাকেন । ১৯৫৯ খুঃ হইতে তিনি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন 

সারদাপীঠের সভাপতি ছিলেন। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের শিক্ষণ-কেন্দ্র (1277106 0908 ) 

স্থাপনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । 

স্বামী শাশ্বতানন্দ ছিলেন কঠোর অথচ হদয়বান্ সন্যাপী। বহু লোক বিশেষ করিয়! 

যুবকগণ তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া উপকৃত ও আধ্যাত্মিকভাবে অন্রপ্রাণিত হইয়াছে । মাদ্রাজে 

থাকাকালেও তিনি অনেকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন । 

তাহার দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাহার দেহমুক্ত 
আত্মা! শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে। 

ও শাস্তিঃ! শাস্তিঃ!! শাস্তিঃ!!! 



শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন অংবাঁদ 
স্বামীজীর শতবাষিকী 

বরিশাল £ শ্রীরামকঞ্জ মিশনে গত ১৫ই 

হইতে ২১শে মার্চ এই অপ্তাহকালব্যাপী স্বামী 

বিবেকানন্দের শতবাধিকী জয়ন্তী উৎসব 
মহাসমারোহে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপিত 

হয়। ১৫ই মার্চ অতি প্রত্যুমে স্বামীজীর 
বিরাট ছবি সহ এক শোভাধাত্রা শহর 

প্রদক্ষিণ করে। ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই মার্চ 
বিশেষ পৃজা, ভোগরাগ, উপনিষদূ-পাঠ ও 

ভঙজনাদির ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল । উক্ত তিন 

দিবস অপরাহে যে বিরাট সভার আয়োজন 

কর! হইয়াছিল, উহাতে বিভিন্ন প্রবন্ধ, ব্ৃত! 
ও আবৃত্তির মাধ্যমে স্বামীজীর অলোকসামান্ত 

জীবনের শ্মহান্ অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 

অর্পণ করা হয়। তৃতীয় দিনের সভায় 

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মানশীয় ডেপুটি 
কমিশনার | স্বামীজীর পূত জীবনী অবলম্বনে 
এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা! 

হয়। ১৮ই মার্চ জাতিবর্ণনিবিশেষে যে 
দরিদ্রনারায়ণ-সেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, 

উহাতে প্রায় তিন হাজার নরনারী প্রসাদ 
পান। পরদিন সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রের সাহায্যে 

স্বামীজীর জীবনী আলোচনা! করেন স্বামী 
শর্মানন্দ। ২০শে ও ২১শে মার্চ যাত্রাভিনয় 

হয়| 

কার্ধবিবরণী 

বৃন্দাবন £ শ্রীরামকৃষ্জ মিশন সেবাশ্রম 
১৯৬১৬২ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা 

আনন্দিত । ১৯০৭ খুঃ অস্তর্বিভাগে মাত্র ২৬টি 

রোগী লইয়া সেবাশ্রমের কাজ শুরু হয়। 
১৯৬২ খৃঃ সেবাশ্রম নৃতন ভবনসমূহে স্থানান্তরিত 

হয়। বর্তমানে শয্যাসংখ্য| ১০৪ । 

আলোচ্য বর্ষে অন্তধিভাগে ২,১২৯ রোগী 
ভবতি হয় এবং ১১৪৭৮ রোগী আরোগ্য লাভ 

করে। অক্ত্রচিকিৎসা ১১১৩৯ । গড়ে দৈনিক 

৪০টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। 

আলোচ্য বর্ষে বহিবিভাগে নৃতন ৪৫১৩১৭ রোগী 
এবং পুরাতন ১৩৩,৬৪৯ রোগী চিকিৎসিত 

হইয়াছে । হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎ- 
সিতের সংখ্যা নুতন ৯০২৩ ও পুরাতন 

২২,৪৫৯ এক্স-রে, ক্লিনিক্যাল লেবরেটরি ও 

চক্ষুৰিভাগ সহ এই সেবাশ্রম একটি পূর্ণাঙ্গ 
চিকিৎসালয়। চক্ষু-চিকিৎসার এখানে বিশেষ 
ব্যবস্থা আছে । আলোচ্য বর্ষে চক্ষু-চিকিৎস £ 

অন্তবিভাগে--৮১৫ ; বহিরিভাগে--৯,৭৫০। 

সিঙ্গাপুর £ কেন্্রট ১৯২৮ খুঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়। আধ্যাক্িক ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার, 

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সমাজসেবা করিয়া 

আদিতেছে। ১৯৬১ খুঃ কার্ধবিবরণীতে এই 

কেন্দ্রের উন্নতি পরিস্ফুট। 
প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বন্তৃত। এবং ব্যক্তিগত 

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মসধন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া 

হয়। 

“বিবেকানন্দ তামিল বিগ্ভালয় বালকদের 

জন্য এবং “সাদাদেবী তামিল বিছ্ালয়' 

বালিকাদের জন্ত-তামিল শিক্ষা বিস্তার 

করিতেছে । উভয় বিদ্যালয়ে ২৭৮ ছাত্র-ছাত্রী 

অধ্যয়ন করে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য 

ইংরেজী ও তামিল শিক্ষার ব্যবস্থ! কর হইয়াছে। 

১৯৬১ খুঃ লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বিষয়ের 

ইংরেজী, তামিল, মালয়লমূ, হিন্দী ও বাংলা 
ভাষায় ৪১৪৩ বই ছিল; পাঠাগারে ৬২ 

সাময়িক ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। 

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার জনপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছে। 



৫৩২ 

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৫৫টি ছাত্র ছিল, 
ছাত্রদের সকলেই অনাথ বা অত্যন্ত দরিদ্র, 
ঘয়স ৬ হইতে ১৭ বৎসরের মধ্যে তাহার! 

প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্ালয়ের ছাত্র। 

বিবেকানন্দ-শতবাধষিকী উদ্যাপন 

নিউইয়র্ক বেদান্ত-সোসাইটি £ ১৭ই 
জান্আরি স্বামীজীর তিথি-পৃজার দিন সকালে 

সোসাইটির উপাসনা-গৃহে একটি সমবেত 

ধ্যান ও উপাসনার স্থচী অন্ৃঠিত হয়। 

প্রায় চল্লিশ জন সভ্য-সভ্যা উহাতে যোগ 

দেন। সোসাইটির নেতা স্বামী পবিভ্রানন্দ 

প্রথমে সংক্ষিপ্ত পূজা করিবার পর সমবেত 

সকলে নিস্তব্ধ ধ্যান ও প্রার্থনায় কিছু সময় 
কাটান । তাহার পরে চলে কিছুক্ষণ কতক- 

গুলি আবৃত্তি ও স্তোত্রপাঠ। এই ধরনের 

ধ্যান, পুজা, প্রার্থনা ও আবৃত্তিতে একটি 
অপূর্ব. শাস্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, পাশ্চাত্য 
ভক্তের! তাহ বিশেষভাবে উপভোগ করেন। 
প্রাতরাশের পর পূর্বাহ্ের কার্যস্থচী সমাণ্ড হয়। 
সন্ধ্যায় আরাত্রিক অনুষ্টিত হয়। সান্ধ্য 

আহারের পর সকলে লাইব্রেরিতে সমবেত 

হইলে স্বামী পবিত্রানন্দের সহিত “ম্বামীজীর 

জীবন ও বাণী'র আলোচন! চলে । 

পরবর্তী রবিবারে সোসাইটি-হলে সাধারণ 
উৎসব হয়। স্বামী পবিভ্রানন্দের বক্তৃতার 

বিষয় ছিল £ 'শ্বামী বিবেকানন্দ_বেদাস্তের 

দীপশিখ।' | ভারত হইতে আগত বেজ্ঞানিক 

ডক্টর চক্রবততী ছুইটি গান করেন। প্রথম 

গানটি স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তার 
রচিত। অপর গানটি স্বামীজী শ্রারামকষ্ণদেবের 

নিকট গাহিয়াছিলেন। ম্বামীজীর বৃহৎ 

আলেখ্য অতি হুন্দরভাবে সাজানে। হুইয়া- 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

ছিল। বনু নরনারী এই উৎসবে যোগ 
দিয়াছিলেন। 

নিউইয়র্ক বেদাস্ত-সোসাইটি প্রতি বৎসর 
বসস্তকালে সভ্য ও বন্ধুদের লইয়া কোন 

প্রশস্ত রে্টর্যান্টে একটি বাধিক “ডিনার'-এর 
আয়োজন করিয়। থাকেন। এ বৎসর এই 

ডিনারটিকে স্বামীজীর শতবাধিকীর একটি 

কর্মস্থচীর রূপ দেওয়। হইয়াছিল । সোসাইটির 
চারজন সভ্য স্বামীজীর বাণীর চারটি বিভিন্ন 

দিক্ লইয়| ব্তৃতা দেন। মিঃ এরিক জন্স্ : 
ত্বামী বিবেকানন্দের বাণীর বিশ্বজনীন দ্রিকৃ; 

মিসেস কোর্টনী অল্ডেন £ স্বামী বিবেকানন্দ 

ও দৈনন্দিন জীবনে যোগের প্রয়োগ ; মিঃ জন 

বাস: স্বামী বিবেকানন্দের মানবিকত1; 

আমেরিকান এতিহে স্বামী বিবেকানন্দের 

স্বান। মিস্ আন মারে, কুমারী হুর্যকূমারী 
এবং কুমারী আযামি ফোর্ড স্বামীজীর “40808 

ঢ098198' কবিতাটির তিন অংশ যথাক্রমে 

আবৃত্বি করেন। ইহ! খুবই হৃদয়স্পর্শী হয়। 
উপসংহারে মিঃ জন শ্রেষ্ক পিয়ানে। বাজাইয়] 

স্বামীজীর উদ্দেশ্যে রচিত প্রসিদ্ধ 'মুর্তমহেশ্বর' 
সংস্কৃত ভ্তোত্রটি গান করেন। সত্রগ্র 

প্রোগ্রামটিই আগাগোড়া সমবেত সকলকে 
প্রভৃত আনন্দ ও উদ্দীপন। দিয়াছিল| 

সোসাইটির সভ্য-সভ্যা ছাড়াও অনেকে 

ইহাতে যোগদান করেন। 
১৮ই জুন বস্টন ও প্রভিডেন্স বেদাস্ত- 

কেন্দ্রদ্বয়ের নেতা স্বামী সর্বগতানন্দ নিউইুর্ক 
বেদাস্ত-সমিতির স্বামী বিবেকানন্দ-শতবাধিকীর 
একটি কার্ষস্থচী উপলক্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দের 

মানবপ্রেম” বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণ 

দেন। শতবাধিকীর আর একটি সুচী হইল 
প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী পবিত্রানন্দ কর্তৃক 

স্বামীজীর শিক্ষার কোনও দিকৃ সম্বন্ধে 



আশ্বিন, ১৩৭০ ] 

আলোচনা । এই কার্ষস্থচীটি সারা বৎসর 

চলিবে। 

৪ঠ1 জুলাই শতবাধিকীর আর একটি স্থচী 
অনুষ্ঠিত হয় শহর হইতে প্রায় ৬০ মাইল 

দুরবর্তী একটি পার্বত্য বনতূমিতে ( মস হিল, 
পুটনাম কাউন্টি )। এখানে এরিক জন্স্ ও 
জ্যাক কেলী নামক সোসাইটির ছু-জন ভ্জের 

একটি বাগান আছে। বার্চ, পাইন এবং 
অন্তান্ত আরণ্য বৃক্ষের পটভূমিতে তাবু খাটাইয়! 
এবং বেদী সাঁজাইয়|! উৎসব-স্থান তৈরী হয়। 
প্রায় ৬ জন ভক্ত শহর হইতে যোগদান 
করেন। শ্রীরামকঞ্চ, শ্ীসারদাদেবী এবং 

স্বামীজীর ছবি বেদীতে সুন্দরভাবে সাজানে। 

হইয়াছিল। কুমারী আমি ফোর্ড স্বামীজীর 
10 619 70921) ০৫ ৪1 কবিতাটি আবৃত্তি 

করেন। ম্বামীজীর “যাড্ঞবন্ধ্য ও মৈত্রেয়ী' 

নামক বন্তৃতাটির নাট্যব্প দিয়া উহার আবৃত্তি 

করেন মিসেস কোর্টনী অলডেন এবং কুমারী 
হুর্যকৃমারী। 

শ্রীআর্যকুমার শ্রীরামকৃষ্ণ-সবন্ধীয় একটি 
গান গাহিবার পর মিস্ আান্ মারে স্বামীজীর 

“59 [5178 9০এ' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। 

ইহার পর একটি অভিনব স্থচী অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রত্যেক ভক্ত এক টুকরা কাগজে স্বামীজীর 
কোন উক্তি লিখিয়। একটি বৃহৎ আধারে 

স্থাপন করেন। জনৈক বালককে উহা! হইতে 
এক মুঠ কাগজ তুলিতে বল! হয়। বালক 
৯টি কাগজ তুলে। প্রত্যেকটি কাগজ খুলিয়া 
তখন উক্তিটি পড়া হয়। প্রত্যেক কাগজে 

লেখকের সই ছিল। অতঃপর কোরাসে 

চারটি গান গীত হইলে স্বামী পবিভ্রানন্ 

সমাপ্রি-বাচন পাঠ করেন। মধ্যাহ-ভোজনে 

সকলের জন্য যথেষ্ট খাগ্চসভারের আয়োজন 

ছিল। ভাবুর ভিতর এই ভোজন সমাধ। 

আীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৩৩ 

হয়। তখনও নানা আলাপ-আলোচন। 

চলিয়াছিল। মনোরম আরণ্য প্রকৃতিতে 

স্বামীজীর স্মরণে এই উৎনব সকলকেই বিশেষ 

আনন্দ দিয়াছিল। 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

সেপ্ট লুই : বেদান্ত-মোসাইটির বাধিক 
(এশ্রিল, ৬২-মার্ট) ৬৩) কার্মবিবরণী £ 

কেন্দ্রাধ্যক্ষ _দ্বামী সতপ্রকাশানন্দ। 

(১) ববিবারে ধর্মালোচন| £ সোসাইটিতে 

উপাসনা-মন্দিরে সার বৎসর রবিবার সকালে 

বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে সর্বসমেত ৪৫টি 

বক্তৃত। প্রদত্ত হয়। নান? ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক 

প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিগ্ালয় ও মহাবিদ্যালয় 

হইতে অনেকে যোগদান করেন । 
(২) ধ্যান ও কথোপকথন £ প্রতি 

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সং্প্রকাশানন্দ 

আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দেন 

এবং গীতার ব্যাখ্যা করেন। মঙ্গলবারের 

ক্লাসের সংখ্য। ৪২। 

(৩) অতিরিক্ত সভা ঃ গুড ফ্রাইডে 

উপলক্ষে “পুনরত্যুথথান+ সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং গীতা 

ও বাইবেল হইতে পাঠ হয়। খুষ্ট-জন্ম-সন্ধ্যায় 
“ষিশুখৃই সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা” বিষয়ে বক্তৃতা 

হয়। একটি সভায় স্বামী সতপ্রকাশানদ্দ 

লিখিত প্রশ্রের উত্তর দেন। 

(৪) উৎসব £ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভ্রশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী 

ব্রঙ্গানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মদিবসে এবং 

অন্তান্ত উৎসব-দিনে পৃজ। ভজন প্রস্তুতি অস্ুঠিত 

হয়। শ্রামকঞ্চ-জন্মতিথি উপলক্ষে সমবেত 

সকলকে ভোজনে আপ্যারিত করা হয়। 

(৫) গ্রীষ্মাকাশের সময় ম্বামী 
সতপ্রকাশানন্দ লস এঞ্জেলিস ও সাণ্টা বারবার! 



৫৩৪ 

বেদাস্ত-মন্দিরে ও্রীকষের শেষ বাণী সম্বন্ধে 

ভাষণ দেন। 

(৬) পরিদর্শকবৃন্দ £ আলোচ্য বর্ষে স্বামী 

নিত্যস্বরূপানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ সোসাইটি 
পরিদর্শন করেন। আয়োজিত সভায় তাহারা 
বক্তৃতা দেন। এতদ্যতীত এই বৎসর ৩০ জন 
বিশি্ অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করেন। 

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে 

কেন্দ্রাধ্যক্ষ এই বৎসর ৮* জনকে সাধন-নির্দেশ 

দেন। 

(৮) গ্রন্থাগার £ সোসাইটির সাস্তবৃনদ ও 

বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমুহের যথেষ্ট 

সদ্ব্যবহার করিতেছেন। 

(৯) ক্যানসাস শহর, মিজুরী ও ইহার 

পার্খবর্তী বেদান্ত ও শ্রীরামকৃ্- 

বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রচার-কার্য ধীরে 

ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। 

(১০) স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিকী £ 
্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে গত ১৭ই 

জান্বআরি প্রাতঃকালে উপাসন'-মদ্দিরে ধ্যান 

ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভক্তগণ যোগদান 

করেন, সকলকে ভোজনে আপ্যায়িত কর! 

হয়। ২০শে জান্বআরি, রবিবার উপাসনা- 

মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কর! 

হইয়াছিল। সভার প্রারস্তে প্রার্থনার পর 
সংস্কৃতে বিবেকানন্দ-স্তোত্র গীত হয়| স্বামীজীর 

শতবাধিকী উপলক্ষে প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষের বাণী-পাঠের পর স্বামী 

সৎপ্রকাশানন্দ 'যুগমানব স্বামী বিবেকানন্দ” 

সমন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে 

স্বামীজীর গাওয়! ছুটি গান গীত হইলে 
53076 01 009 39101358810, (সন্যাসীর গীতি ) 

উদ্বোধন [ ৬&তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

কবিতাটির পাওুলিপির মুদ্রিত প্রতিলিপি 
এবং ঘ্ামী বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন বাণী, 

শীর্ষক পুস্তিকা! বিতরিত হয়। 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজীর 

শতবাধিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়, 
কলেজ ও গ্রস্থাগারসমূহে স্বামী নিখিলানন্দ- 

সংকলিত ১০ ডলার মূল্যের “16108700% : 

[019 0898 &00 0609: ঘঘ০০৪ ৯৯০ পৃষ্ঠার 

বৃহৎ গ্রন্থ উপহার দেওয়! হইয়াছে । ইতিপূর্বে 
১৩৪ খানি গ্রন্থ বিতরিত হইয়াছে । 

স্বামী অক্ষতানন্দের দেহত্যাগ 

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 

যে, গত ওরা অগস্ট রাত্রি ১০টা ৫ মিনিটের 

সময় স্বামী অক্ষতানন্দ (গোপাল মহারাজ) 

ত্রিবান্দ্রীম হাসপাতালে ৪২ বৎসর বয়সে 

যকৃতের গীড়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন 

১৯৩৯ খ্বঃ তিনি কালাডি আশ্রমে 

শ্ীরামকঞ্ণ-সজ্ঘবে যোগদান করেন। তিনি 

গ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রদীক্ষিত 

ছিলেন এবং ১৯৪৮ খুঃ তাহার নিকট মন্যাস- 

দীক্ষা লাভ করেন। তাহার স্বাস্থ্য ভাল ন! 

থাকিলেও তিনি খুব কর্মঠ ও উৎসাহী ছিলেন। 
ত্রিটুরে বিবেকানন্দ বিজ্ঞাপ-ভবন গ্রন্থাগার 

প্রধানতঃ তাহারই অক্রান্ত পরিশ্রমের ফলে 

বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে । স্বামী 

অক্ষতানন্দের ক্লাস বক্তৃতা প্রভৃতি খুবই 

জনপ্রিয় হইত।| কেরলে তাহার অনেক 

অন্থরাগী বন্ধু আছেন। তাহার দেহত্যাগে 

ভবিষ্যতের আশাস্বল একজন তরুণ 

সন্যাসীর অভাব ঘটিল। তাহার দেহমুক্ত 

আত্মা চিরশাস্তি লাভ করিয়াছে । 

ও শাস্তিঃ! শান্তি!! শাস্তিঃ |! 



বিবিধ সংবাদ 
্বামীজীর শতবাধিকী 

ভিগবয্ব £ বামরুঞ সেবাশ্রম বিবেকানদ্দ- 
জন্মশতবাধিকী উৎসব-সমিতির উদ্যোগে গত 
৩১শে জুন হইতে £ই জুলাই পর্যন্ত ছয়দিনব্যাপী 
অনুষ্ঠান-স্থচীর মাধ্যমে স্বামীজীর শতব।ধিক 
উত্সব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। স্বামীজীর 

জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর চিত্র-সহ একটি 

মনোরম প্রদর্শনী সপ্তাহকাল দর্শকগণের 

বিশেষ আকর্ষণের বিময় ছিল। ছাত্র ও 

যুবকগণের প্রবন্ধ আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতি- 

যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কৃতী যুবক ও ছাত্র- 

ছাত্রীগণকে পুরস্কৃত করা হয়। জভায় 
স্বামী সশুদ্ধানন্দম ও অজজাণন্দ প্রমুখ বক্তাগণ 

স্বামীজীর জীবনের বিশেষ বাণী ও শিক্ষা 

সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। উৎসবের 

তৃতীয় দিন রবিবার আশ্রমে বিশেষ পুজা; 
হোম, পাঠ ও ভজনের অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাতে 

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কয়েক সহজ ছাত্রছাত্রীর 

এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা সমস্ত শহর 

সুশৃঙ্থলভাবে পরিক্রম! করিয়া আসে । 

উৎসবের চতুর্থ দিবসে একটি মহিলাসভার 
অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় ইতিয়া ক্লাব, ডিগবয় 

ক্লাব, ছুলিয়াজান ও ডুমডুমাতেও এক একটি 

সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সব সভাতে স্বামা 

স্বুধানন্দ, অজজানন্দ, ভব্যানন্দ, সৌম্যানন্, 
শিবরামানন্দ প্রমুখ মহারাজগণ বক্তৃতা করেন। 

স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দ- 

লাইব্রেরির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী 
প্রণবাত্ানন্দ ম্যাজিক লন সহযোগে ডিগবয়ে 
৩টি এবং তিনস্থকিয়া, মার্থারিট! ও ডুমডুমা 

প্রভৃতি অঞ্চলে ৬টি বক্তৃতা দেন। 
গত ১২ই এবং ১৩ই জুন প্রব্রাজিকা 

শরদ্ধাপ্রাণা রামকৃ্জ সেবাশ্রম-সংলগ্ন বিবেকানদ্ব- 

হলে আীরামকৃষ্$। ম্বামীজী ও অরীশ্রীমায়ের 
জীবনী অবলঘ্বনে একটি জনসভায় ও একটি 
মহিলা-সভায় বক্তৃতা] করেন। 

বিবেকানন্ন-জন্ম-শতবাধিক উৎসবের 
পরবর্তী পর্যায়ে ১২ই অগস্ট বিবেকানন্দ-হলে 
স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী 

নিরাময়ানন্দ সহআাধিক নরনারীর সমক্ষে 

স্বামীজীর জীবন ও অবদান সম্পর্কে বিশদ 

আলোচন। করেন । 
১৩ই অগস্ট স্বামী নিবাময়ানন্দ বিবেকানন্দ 

বিছ্ভালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্ধকে উপলক্ষ্য 

করিয়া একটি শিক্ষামূলক বক্তৃতা দেন। 

তিনস্কিয়া! £ গত ১৭ই ও ১১ই অগস্ট 

তিনস্থৃকিয়। রেলওয়ে উৎ্সব-সমিতির উদ্যোগে 

স্বামীজীর শতবাধিকী অনুষ্ঠান বিপুল উদ্দীপনায় 
ও ভাবগভ্ভীর পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। 

প্রথম দিন ভোরে স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব 

প্রতিকৃতি-সহ নগর পরিক্রমা করা হয়। 

অপরাহে শ্রী সি. ভি. রাঁও-এবর সভাপতিত্বে এক 

মহতী সভায় ম্বামীজীর সর্বতোমুখী প্রতিভার 
উল্লেখ করিয়া ভাষণ দেন অধ্যাপক মণীন্্ 

নাথ। স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্জদেবের 

আবির্ভাব সন্বন্ধে আলোচনা করেন। এতৎ- 

প্রসঙ্গে তিনি ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ 

ও কর্মযোগ--এই যোগ-চতুষ্টয়ের আলোচনা- 
ক্রমে ম্বামীজীকে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রচারক ও 

বিশ্বমানবতার পৃজাবীরূপে বর্ণনা করেন। 

পরুদিবস প্রাতঃকালে স্বামী শুদ্ধায়ানম্দ 

কঠোপনিষদ্ পাঠ করেন। অপরাহে শ্রু পি. 

আর. নরসিংহমের পৌরোহিত্যে মহতী সভায় 
অধ্যাপক তামুলী ও শ্রীদেবত্রত ঘোষ 
স্বামীজীর মহান আদর্শের কথা আলোচন! 

এই 



৬৩৬ 

করেন। প্রধান বক্তা ম্বামী নিরাময়ানন্দ 
বলেন, শ্বামীজীই “শিবজ্ঞানে জীবপৃজা” 
অধ্যাত্র-সাধনার অন্যতম পথ বলিয়। নির্দেশ 
করেন। স্বামী সৌম্যানন্দ গল্পের মাধ্যমে 
স্বামীজীর আদর্শ ও কর্মজীবনের উল্লেখ করিয়! 
তত্প্রদশিত পথ অন্থসরণ করিতে উপদেশ 
দেন। সর্বশেষে শ্রীরমেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় 
সাধারণ সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন। 

ছুই দিনই রামকৃঞ্খ-লীলাকীর্তন ও রামনাম- 
কীর্তন হয়। স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে 
ছায়ানাট্যাভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। 

গত ৩র] ও ৪ঠ1 জুলাই স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 
ম্যাজিক লষ্টন সহযোগে স্বামীজীর জীবনী ও 
আদর্শ আলোচন1 করিয়া মূল অহ্ষ্ঠানের 
স্কত্রপাত করেন । 

কালিয়াগঞ্জ (প: দিনাজপুর ): গত 
৩র| মাঘ স্থানীয় ভক্তগণের উদ্ভোগে স্বামীজীর 
শতবাধিক উৎসব উপলক্ষে স্তোত্রপাঠ, 
ভজন, বিশেষ-পূজা বৃহদারণ্যকোপনিষৎ 
হইতে পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্টিত হয়। 

অপরাহে আয়োজিত সভায় আবৃত্তি, 
“কথামৃত”, “লীলাপ্রসঙ্গ' ও গীতা" পাঠ হয়। 
স্বামীজী-সশ্বন্ধে আলোচনা করেন স্থানীয় 

হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিজয়কুমার ঘোষ 
ও একজন সহকারী শিক্ষক। পরিশেষে 
ভক্তদের মমবেতকঠে নামকীর্তন হওয়ার পর 
প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 

স্বামীজীর পুস্তকাবলীর জাপানী অনুবাদ 
টোকিও £ রামক্চ বেদান্ত-সোসাইটির 

উদ্যোগে জাপানী ভাষায় নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি 
প্রকাশিত হইয়াছে : 

(১) '্বামীজীর বাণী'_ ইহাতে আছে: 
“চিকাগো। বক্তৃতা”) “মদীয় আচার্যদের” 
“ভারতের মহাপুরুষগণ" প্রভৃতির অনুবাদ । 

(২) “জীবনের রহস্ত/-এই গ্রন্থে স্থান 
পাইয়াছে অন্পূর্ণ “কর্মযোগণ, 'কর্মপরিণত 
বেদান্ত", “মানুষের প্রকৃত স্বরূপ”, “সর্বত্র ঈশ্বর- 
দর্শন, 'অনুভূতি+, 'বহির্জগৎ”, ক্ষুদ্র বন্ষাণ্ড? | 

এইগুলি অহ্বাদ করিয়াছেন ডক্টর 
শো! সাইটো। 

উদ্বোধন [ ৬&তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

কার্যবিবরণী 

বিবেকানন্ব-সোসাইটি (২১, বৃন্দাবন 
বন্থ লেন, কলিকাতা! ৬) স্বামীজীর ভাব- 

ধারা রূপায়িত করিবার জন্য জনসাধারণের 

পক্ষ হইতে যে-সকল সমিতি প্রতিঠিত 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ- 

সোসাইটির নাম প্রাচীনতার দ্রিকি হইতে 

উল্লেখযোগ্য । ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই 
সমিতির ১৯৬২ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত 

হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে সাগ্ডাহিক ও সাময়িক 

ধর্মসভায় গীতা, চণ্ডী, শ্রীরামকৃষ্*-কথামূত ও 
পু থিতুলসীরামায়ণ এবং স্বামীজীর 'কর্মযোগ, 
ও “কলম্বে৷ হইতে আলমোড়া” আলোচিত 

হইয়াছিল। শ্ররামকৃষ্। শ্রীত্রীমা ও 

স্বামীজীর জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপন করা 

হয়। 

সোসাইটি-পরিচালিত দাতব্য হোযিও- 

প্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৬২ খৃঃ ১৩০৪৭ 

জন রোগীকে ওষধ দেওয়। হয়। গ্রন্থাগারে 

ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য 
বিষয়ে ৫১১২৪ খানি পুস্তক আছে; আলোচ্য 

বর্ষে ২৮৮২টি পুস্তক পাঠকদিগকে পড়িতে 

দেওয়। হয়। পাঠাগারে অণেকগুলি পত্র- 

পত্রিকা নিয়মিত আসে । সোসাইটির বর্তমান 

সভ্য-সংখ্যা ৩৮০ 

কলিকাতায় ১৫১নং বিবেকানন্দ রোডে 

নিজস্ব জমিতে সোসাইটির বহু-ঈপ্সিত 
“বিবেকানন্দ-শ্মতিমন্দির' ( তিস৪01 119 

087008% 109100119]1 1781] )-এর নির্মাণ-কার্য 

চলিতেছে । এতদর্থে সোসাইটির সম্পাদক 

অর্থ-সাহায্যের জন আবেদন করিতেছেন । 
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ক. বার্টাইও 

ৃত্যুরূপা মাত 
স্বামী বিবেকানন্দ 

[901 00৩ 4০6৩1 ১ অনুবাদ £ কবি সত্দ্দনাথ দত্ত 

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, 

স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বাযুবেগ ! 

লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে, 

মহা বৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে! 

সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচুড়া জিনি' 
নতত্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী, 
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়। 

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! ছুঃখরাশি জগতে ছড়ায়, 

নাচে তারা উন্মাদ তাগবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়! 

করালি ! করাল তোর নাম, মৃতু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে 

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মা বিনাশে ! 

কালি, তৃই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে । 

সাহসে যে ছুঃখ দৈন্তা চায়, মৃত্যুর যে বাধে বাহুপাশে, 

কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে। 



কথাপ্রনঙ্গে 

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাজ্মী 

বন্ধুবর্গকে আমরা ৬বিজয়ার আন্তরিক শুচেচ্ছ৷ নিবেদন করিতেছি । 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ পরবর্তা মাসের উদ্বোধন পৌছিতে বিলম্ব ঘটিবে। 

বিবেকানন্দ-মানসে কালী-চেতনা 
“নরেন্দ্র অখণ্ডের ঘর'--এ-কথ1 বলিয়! 

শীরামক% যাহ! বুঝাইতে চাহিতেন, শ্রোতার! 
তাহা! কে কিভাবে বুঝিত, সে তত আজও 

জল্পনা-কল্পনার বিষয় । “অখণ্ডের ঘর" বলিতে 

তিনি কি বুঝিতেন -নরেন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ ভাব 

অদ্বৈত, অরূপ ব। নিরাকারই তার ধ্যানের 

বিষয়? তাই যদি হয়, তবে তাহাকে আবার 

“কালী' মানাইবার জন্ত তাহার অত মাথ! 

ব্যথ! কেন? 

জগন্মাতার যে মুতির দর্শনলাভের জন্ত 
একদিন তিনি স্বীয় গলদেশে সত্য-সত্যই 

খড়গাঘাত করিতে গিরাছিলেন, যে জগন্মাতাকে 

লইয়া তাহার কত মধুর লীলা-_অদ্বৈত সাধনার 

সযয় তো! মহাযায়ার সেই কালীরূপকেই মায়! 

মনে করিতে হইয়াছে । জ্ঞান-খড়ী দ্বারা মনে 

মনে তাহ] কাটিবার পরই তাহার মন অন্ূপের 

ধ্যানে-নিধিকল্প সমাধিতে লীন হইয়া যায় । 
তবে কেন তিনি নরেন্দ্রকে বার বার কালী- 

থরে পাঠাইতেছেন? সে ব্রাঙ্মপমাজে যায়, 

মুতিপূজ! মানে না; অপরে প্রতিমাকে প্রণাম 
করিলে সে বিদ্রপ করে, তিরস্কার করে। 

তাহাকে কেন ভবতারিণীর মন্দিরে পাঠানো? 

নরেন্ত্রেরে অপূর্ণতা দূর করিবার জন্য? 
তাহাকে সর্বাশনুন্দর করিয়া সমব্বয়-ধর্মের 

আচার্যরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য ? শ্রীরামরুঞচ 

বলিয়াছেন--নরেন মানলে সবাই মান্বে। 

ৰিবেকানন্দ বলিয়াছেন), “তিনি আমাকে ম| 

কালার কাছে সমর্পণ করিয়! দিয়াছেন--কি 

ভাবে কি হইল, এ-কথা কেহ কোনদিন 

'জানিবে না। ইহার গোপন তথ্য আমার 

সাহতই চলিয়া যাইবে । 

এ তত্ব অতি গভীর, অতিগ্তহা! তবে 

বাহদৃষ্টিতে দেখা যায়--সংসারের দারিদ্র্য পীড়নে 
নরেন্দ্র গিয়াছে শ্রীরামক্কষ্ণের কাছে ধর্মলাভের 

পূর্বে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার জগ্ত, তাহার 

বিশ্বাস শ্রীরামক্জের আশীর্বাদে ইহা সম্ভব । 

শ্রীরামকৃষ্চ তাহাকে পাঠাইলেন জগন্মাতা 

কালীর কাছে: “মায়ের কাছে আজ যা 

চাইবি, তাই পাবি।, নরেন্দ্র তথাপি মন্দিরে 

যাইতে রাজী নয়, গীড়াগীড়ি করে, “আপনি 

চেয়ে দিন” | ঈ'বামকু্জ বলিলেন? “তুই যে 
মাকে মানিস পা, তাই তো! মা তোকে 

পরীক্ষা করছে !' 

আবার পরোক্ষ বলিতেছেন, "মা ওকে 

দুঃখকষ্ট দিয়েছেন--ও জগতের দুঃখকষ্ট 

বুঝবে বলে। 

নরেন্দ্র কিন্ত মশিরে গিয়। কি দেখিলেন, 

কি বুঝিলেন_তাহা কখনও ব্যক্ত হয় নাই; 

শুধু এইটুকু জান! যায়_-বারবার চেষ্টা ঝরিয়াও 

তিনি জাগতিক অভাব দুর করিবার জন্ 
প্রার্থন। করিতে পারেন নাই, তিনি চাহিলেন, 

“মা, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও) বিবেক 

বৈরাগ্য দাও'-ইহাই নরেন্ত্রের প্রার্থনা? 

ইহারই বলে তিনি পরিণত হইলেন 

বিবেকানন্দে। 



কার্তিক, ১৩৭০ ] 

এই অপূর্ব প্রার্থনার কথ) শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 

খুশী হইলেন, নিশ্চিন্ত হইলেন, বলিলেন, “মা 
তোর কপালে সংসারসুথ লেখেনি, তবে আমি 

বলছি, তোদের সংসারে ভাত-কাপড়ের অভাব 

হবে ন1।' ইহার পরই শুরু হইল বিবেকানন্দ- 
জীবননাট্যের পরবর্তী অঙ্ক! সেই যহারাত্রে 

শীরামকষ্জকে আবদারের স্বুরে নরেন্দ্র বলিল, 

“একটা মায়ের গান শিখিয়ে দিন ন1।” সেদিন 

শ্রীরামকৃষ্ণের কি আনন্দের দিন! তিনি 

সাদরে শিখাইয়। দিলেন এমন একটি গাণ 

যাহাতে নবেন্ত্রের উপলব্ধি হইল £ এই কালী 
সাকার আকার নিরাকার! তিনি সার! 

রাত্রি গাহিলেন, “আমার মা ত্বং হি তারা | 

সকালে শ্ররামরুঞ্জ যাহাকে কাছে পান, 

তাহাকেই বলিতেছেন, 'নরেন কালী মেনেছে, 

নরেন কালী মেনেছে”-এ যেন শীবামকৃষ্জের 

এক মহাবিজয়ের দিন--পরম সার্থকতার দ্বিন। 

যে মহাকালীকে--যুগের যে কুগ্ুলিনী শক্তিকে 
তিনি স্বীয় সাধন দ্বারা জাগাইয়াছেন-- সেই 

মহাশক্তিকে ধারণ করিবার,ৰহন করিবার এবং 

সার বিশ্বে সেই আধ্যাত্সিক বিছ্যুৎ্শক্তি 

সঞ্চারিত করিবার যুগপ্রতিনিধি আধার আজ 

আসিয়! উপস্থিত | 

তন্ত্রে পুরাণে; সাহিত্যে কাব্যে কালীর 

শতসহত্র রূপ! শরেন্ত্র-মানসে বা বিবেকানন্দ- 

চেতনায় কালীর কোন্ রূপটি প্রতিভাত 

হইয়াছিল, তাহাই এখানে আমাদের 

অনুসন্ধানের বিষয় ! 

স্পষ্টভাবে না বলিলেও অদ্বৈতবেদাস্ত- 

কেশরী মাঝে মাঝে ব্যক্ত করিয়! ফেলিয়াছেন-- 

তাহার চরম অহ্ৃভূতি অতি গম্ভীর কাব্যপূর্ণ 
ভাষায়, বিবেকানন্দ-রচনায় কালী-ব্যঞ্জন। ব্যাপ্ত 

হইয়া আছে--আদি হইতে অস্ত! আজন্ম 

কথা প্রেসঙ্গে ৬৩৯ 

শিবোপাসক বীরেশ্বর যেন ধীরে ধীরে 

পিতৃক্রোড় হইতে মাতৃক্রোড়ে স্থানাস্তরিত 
হইতেছে । আপসহীন অদ্বৈত বেদাস্তী 
মাতৃভাবের মধুর রলে অভিষিক্ত হইতেছেন ! 
কিন্তু এ মাধূর্য কাস্তকোমল মাধুর্য নয়, এ রুদ্র- 

মধুরের দ্বন্দনৃত্য-_শাস্ত-চঞ্চলের-গতি-স্থিতির 

দ্বৈত সমাবেশ! এ শিবের উপর কালীর নৃত্য, 

এ সাংখ্য বেদান্ত ও ধোগ-দর্শনের চরম 

প্রতীক !_ পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈত সত্ব 

্্ষ-মায়ার অনির্বচনীয় ভাবে অথবা চৈতন্ত- 

শক্তির অভিন্নতায় বিলীন হইতেছে । 
একের পর এক বহু বচনায়--কখন সংস্কৃত 

স্তোত্রাকারে, কখন বাংল! কবিতায়, কখন বা 

ইংরেজী ভাষায়--গলিত লাভাক্রোতের মতো 
বাহির হইয়াছে স্বামীজীর এই বিচিত্র অন্থভূতি ! 
“কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখছুঃখহস্তে'_এই 

“'অন্বাস্তোত্রে যাহ] বীজাকারে, তাহাই পল্পবিত 

হইয়াছে নাটুক তাহাতে শ্বামা'র বিরাট 
ছন্দে। আবার '][.8৯]1 9১৪ 010606£' কবিতায় 

ঘনীভূত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
জীবনের এক পরম অন্ভুতি! এই মহা 

মাতাকে তিনি শুধু কল্যাণী দয়াময়ী্ূপে 
দেখেন নাই, দেখিয়াছেন--এই মায়াতীতাই 

মহামায়] ; ইনি স্বখদুঃখ-উভয়বিধাত্রী, মঙ্গল- 

অমঙ্গল -উভয়দাত্র।+ দিন ও রাত্রির যেমন 

দুইটি বিভিন্ন কারণ হয় না, সুখ-ছুঃখ-মঙ্গল- 

অমঙ্গল - জন্ম-মৃত্ুর কারণও সেইরূপ এক, 

'একমেব? | তিনিই জন্ম, তিনিই জীবন; তিনিই 

মৃত্যু, তিনিই অমৃত ! এই অদ্বৈতপর অন্ুভূতিই 

বিবেকাশন্দের কালী-চেতনার মূল সুর । 
এই পালীকে শুধু “মঙ্গলা+ ভাবিলে চলিবে 

না। আমার মনের মতো ভাবে তুমি চলো- 

এভাবে কালী-উপাসন1 কর! চলে না! কালী- 

উপাসনার ইঙ্গিত দিয়াছেন বিবেকানন্দ £ 
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এ ক্রদ্দনরত দুর্বল শিশুর যাতৃ-আহ্বান নয়-_ 

এ ছুরস্ত শিশুর মাতৃ-সঙ্্রে তরঙ্গলীল1-_বিশ্ষু 

সমুদ্রবক্ষে! ইহাই এযুগের নবতম শক্তি" 

সাধনার হ্বত্রপাত! মহাপ্রকৃতির মাতৃক্নপ 

আজ অনবগুষ্ঠিত, অনাবৃত সত্তা আজ শাস্ত 

শিববক্ষে নৃত্যপরা! ্ৃষ্টিস্তিতিলয়ের এই নগ্ন 

নিছুর সম সত্যের রুদ্র-মধূর রস একই কালে 
আক পান করিতে হইবে_কোন সখের 

কামনায় নয়, কোন হুংখ এড়াইবার জন্যও নয়, 

সত্যকে সত্যক্ূপে জানিবার জন্ত,আত্মাকে আত্ম" 

রূপে বুঝিবার জন্য । “সত্য তুমি বৃতুরূপা কালী, 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ__১০ম সংখ্যা 

সুখ্বনমালী তোমার মায়ার ছায়।"_-এই 

অহ্ভূতিই আমাদিগকে আভাস দেয়-_ 

বিবেকানন্দ কালী বলিতে কি বুঝিতেন ! 
শেম যবনিক1 উঠ্িয়াছে কাশ্মীরে ক্ষীর- 

ভবানী-মন্দিরে । ভগ্ন মন্দির দেখিয়া বীরসস্তাণ 

বিবেকানন্দ মনে মনে বলিতেছেন, "আমি 

থাকিলে প্রাণ দরিয়া তোমায় রক্ষ! করিতাম !' 

অন্তরের অন্তরে স্পষ্ট দৈববাণী ধ্বনিত হইল 

মহাকালীর অট্টহান্তে : তুই আমাকে রক্ষা 

করিস, না আমি তোকে রক্ষা! কবি? 

নেতা, আচার্য, জগদৃগুর বিবেকানন্দের 

অভিমানলেশ-_জগজ্জননী স্বহস্তে দূর করিয়া 

দ্রিলেন। “অখণ্ডের ঘরের খষি'- মায়ার 

জগতের খেলা শেষ করিয়া ধীরে ধীরে 

মহাষায়ার কোলেই ঢলিয়। পড়িলেন- ক্রান্ত 
কষ্ঠে শুধু ধ্বনিত হইল £ “মা, মা'_মহালয়ের 
মহামন্র। 

পুজা-তত্ত 
ভ্রীঅমূল্যনাথ চক্রবর্তী 

মাহষয সাংসারিক অভ1ব, অভিযোগ, 

রোগ-শোকাদির পীড়ন হইতে মুক্তি ও 

পারলোৌকিক স্বর্গার্দি লাভের জগ্য দেবতার 
পূজা করে। এই পৃজা হইল সকাম পৃজা। 
আমর! সাংসারিক জীবনে কাহারও নিকট 

হইতে উপকার পাইলে কৃতজ্ঞ থাফি। 

জগন্মাতার স্বেহময়ী ক্রোড়ে আমর! নিত্যস্থিত, 

ও লালিত-পালিত হইয়া! তাঁহার অযাচিত 

দান আমরা সর্বদাই পাইতেছি। পরম পিতা 
পরমেশ্বরের প্রতি বা জগন্মাতার প্রতি অন্তরের 

ভালবাসা প্রকাশ করা হইল পৃজার অপর 
একটা দিক। এই পৃজ! হইল নিষ্কাম পৃজা। 

পরযেশ্বরের বা জগন্মাতার করুণা! অসীম। 

আমর! তাহা উপলব্ধি করিতে পারি ন1। 

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশের জন্ত থে 

পুঁজ! কর! হয়ঃ তাহা হইল নিফাম পৃজা বা 
পরাপৃঞ্জা। আর আমাদের অভাব অভিযে।গ 

দূর করার ওন্য ও স্বর্গ-প্রাপ্ডির জঙন্ত পরমেশ্বর 

বা! জগন্মাতার যে পুজা! কর! হয়, তাহাই হইল 
সকাম পৃজা। অকপট অন্তমিহিত ভর্তি 
সহকারে সামান্ত জিনিসও ধর্দি পরমেশ্বরকে 

নিবেদন করি, তাহা! হইলে তিনি যে অতি 

আনন্দের সহিত তাহ]! গ্রহণ করেন, তাহা 

আমাদিগকে জানাইবার জন্তই শ্রীভগবান্ 
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অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়] বলিয়াছেন £ 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে1 মে ভক্ত্য! 
প্রযচ্ছতি। 

তদহং ভক্ত যপহৃতমন্্রামি প্রযতাত্বনঃ ॥ 

অতি মূল্যবান জিনিস আমর! ভগবানকে 

প্রদান না করিতে পারিলেও আমর যদি ভক্তির 

সহিত সামান্ত পত্র এবং ফল ও জল ভগবান্কে 
অর্পণ করি, তাহা হইলে তিনি আদরের 

সহিত তাহ গ্রহণ করেন। পুজায় মৃল্যবান্ 
উপকরণ প্রয়োজন হয় না, ভগবান্ ভক্তি চান, 

“ভক্ত,পহতম্ঠ শবটি লক্ষণীয়। পুঁজ বলিতে 
আমর! সাধারণতঃ পুষ্প, গন্ধ; বিশ্বপত্রঃ ধৃপ, দীপ, 

নৈবেছ্য ইত্যাদি উপচার দ্বার] প্রতিমার অর্চনা 
বৃঝিয়া থাকি; কিন্ত পূজা! হইল একটি জীবন্ত 
অধ্যাত্ব-সাধনা! এবং এই লাধন! হইল পৃজার 
প্রাণবস্্। কিন্তু এই দ্রিকটি আমরা হারাইয়া 
ফেলিয়াছি, অথচ অধ্যাত্ম"সাধনাকে অহৃসরণ 

করিয়াই পৃজা-পদ্ধতি রচিত হইয়াছে। বাহ্ 
উপচার-সহ পূজা! মানস-পৃজার সাহাধ্যকারী। 
উপচার-সহ যে পৃভা! কর! হয় সেই পৃজার 
ক্রম মোটেই বিক্ষিপ্ত ধার! নয়। এই পুজার 
ভিতর একটি অখণ্ড সাধন! বিগ্যমান রহিয়াছে । 

উপচার-সমর্পণ-তত্ব, শ্াসতত্ত, প্রাণপ্রতিষ্ঠাতত্ব, 

চক্ষ্র্যানতত্ব, প্রণামতত্ব ইত্যার্দি বিভিন্ন তত্ব 

বাহ পূজার অভ্তনিহিত। আমর প্রথমতঃ এই 
প্রবন্ধে এগুলি ক্রমশঃ আলোচন। করিৰ। 

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দেবতা যথ1-_শিব, কৃষঃ 

ইত্যাদি সকল দেবতাই এক পরমতত্তের বিভিন্ন 

প্রকাশ। এই সকল দেবতার পৃজ! মোটেই 
পরম্পর-বিরোধী নয়। 

পূজার উদ্দেশ্ঠ হইল-_ আমাদের অস্তণিহিত 
ভগবৎ-শক্তির অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করিয়া 

এই ভাগবত তত্বকে অন্থভব করা । আমরা 

দেখিতে পাই, অগ্নির নিকট অবস্থান করিলে 

পূজা-তত্ব &৪৯ 

দেহ গরম হয় এবং বরফের নিকট অবস্থান 

করিলে দেহ শীতল হয়, সেইন্মপ উচ্স্তরের 

সাধক ইষ্টের সান্গিধ্যে অবস্থান-পূর্বক ইঞ্টের 
তন্ময়তা লাভ করেন। ইঞ্টের এই তন্ময়ত! 

লাভ করাই হইল পৃজার প্রধান উদ্দেশ্য । 
দেবীস্বক্কে এবং শ্রীশ্রীচণ্তীর বিষুমায়]- 

স্তবে জগন্মাতা যে সর্বভূতে বিদ্যমান, তাহার 

নিদর্শন পাই। কিন্তু জগন্মাত যে আমাদের 
বিভিন্ন ইন্সিয়ের অধিষ্ঠাত্রী ও প্রেরয়িত্রী, এবং 

বিশ্বব্যাপিনী তাহা আমর] অগ্ুভৰ করি না। 

গলায় হারের দিকে না তাকাইয়| মান্ধঘ যেমন 

হার অনুসন্ধান কবে, সেইরূপ জগন্মাত। 

আমাদের মধ্যে অধিষ্টিত আছেন, তাহার 

শক্তিতেই আমাদের অন্গ-প্রত্যঙ্ন ক্রিয়াশীল, 

কিন্ত আমর। তাহ! ভুলিয়া তাহার অনুসন্ধান 

বাহিরে করিয়! থাকি । পুজার উদ্দেশ্য হইল-_ 
আমাদের ভিতরে লুষ্কায়িত শক্তিকে সাধনা 

দ্বারা উপল কর1। 

চক্ষুর্দান ও গ্রাণপ্রতিষ্ঠা 

আমাদের দর্শন-ইন্দ্রিয় হইল চক্ষু । এই চস্কু 

ইন্ছ্িয়ের দ্বারা আমাদের অস্তঃশক্কি প্রকাশিত। 
পঞ্চেন্তিয়ের মধ্যে চক্ষুই হইল প্রধান । 

আমাদের পৃজার উদ্দেশ্য হইল-_মৃন্ময়ী 
মৃ্তিকে চিন্ময়ী করা। কাজেই মৃদ্ময়ী যু্তিকে 
চিম্ময়ী করিতে হইলে চক্কুর্টান প্রয়োজন | 

ইদং নেত্রত্রয়ং দেবী বহ্িজ্যোতিসমন্থিতমূ' 
ইত্যাদি এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পৃজক প্রার্থন! 

করিতেছেন যে, প্রতিমার চক্ষু বহর হ্যায় 
জ্যোতিঃসম্পন্ন হউক ।১ 

'তচ্চক্ুর্দেবহিতং  পুরস্তাৎ-এই মন্ত্র 
দেবতার চক্ষুর্টান করিবার সময় পৃজক স্বীয় 
চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়! পুনঃ পুনঃ মন্ত্র পাঠ দ্বারা 

প্রতিমাতে স্বীয় চক্ষু আরোপ করিবেন এবং 

মি রর সতাদেব-প্রণীত 'পৃজাতত্ব' গ্রন্থের ১৪৭ পৃঃ ব্য । 
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অবশেষে প্রতিমার চক্ষু দ্বারাই পুঞ্জক দৃষ্ি- 
শক্তিমান হইবেন | এইক্সপ চক্ষুর্টান ঠিকমত 
করিতে পারিলে যুন্ময়ী মৃতি চিন্ময়ী হইয়া 
থাকেন। 

প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার সমগ্ন শাস্ত্রবিধি অন্পারে 

পৃ্জক বিভিন্ন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের 

মাধ্যমে “আং হী করে” ইত্যাদি বর্ণ 
উচ্চারণ-পূর্বক দেবতার হৃদয়ে হস্তস্কাপন 

করিয়া শেষে এবাক্মনশন্ষুঃশ্রোত্র-ভ্রাণপ্রাণা 

ইহাগত্য স্বখং চিরং তি্ঠন্ত স্বাহা' বলিয়!| 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। পৃজক যদি মন্ত্রে ঠিক 
ঠিক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহ হইলে 
দেবী পুজকের হৃৎপদ্ম।মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়! 
থাকেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারাই মৃন্ময়ী মুতি 
চিন্ময়ী হন। আমাদের জাম! যেমন দেহের 

বাহিরের আবরণ, সেইরূপ পৃজক ঠিক ঠিক 
প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিতে পারিলে পৃজকের নিকট 
স্বীয় দেহ বাহিরের আবরণের গ্ায় মনে 

হইবে। মুন্ময়ী বা প্রস্তরময়ী মৃতিতে দেবতার 
আবির্ভাব আনয়ন কর! হইল প্রাণপ্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্ব। পৃজক পুজা দ্বারা দেবতার প্রসননতা 

উৎপাদন করিতে পারিলেন কিনা, তাহার 

উপর দেবতার মৃতিতে আবির্ভাব হওয়া নাঁ 
হওয়া! নির্ভর করে। পুজক কাতরভাবে 
প্রার্থনা করিবেন। মৃতিতে দেবতার যেন 
অধিষ্ঠান হয়, সেজন্যই প্রার্থনা | দেবতার 

বা! দেবীমূতির ঠিকমত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা অতি 
উচ্চস্তরের সাধকের পক্ষেই সম্ভব । সাধারণ 

পূজকের পক্ষে প্রক্রিয়া অপেক্ষা দেবদেবীর 

কপার উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। 

পুনঃ পুনঃ যথাসভ্ভব ঠিকমত প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করিবার চেষ্টা দ্বারা পজক প্রাণপ্রতিষ্ঠা 

করিবার যোগ্যতা! অর্জন করেন । 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 

উপচার-সমর্পণ 

উিপশব্দের অর্থ সমীপে । উপ'পূর্বক 

চর্* ধাতু ঘঞ, প্রত্যয় করিয়া এই শব্দ নি্পন্ 
হয়। “চর্* ধাতুর অর্থ বিচরণ করা । কাজেই 
উিপপূর্বক “চর্* ধাতুর অর্থ যাহা আমাদের 
সম্মুখে বিচরণ করিতেছে অর্থাৎ শব, রূপ, রস, 

স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি পঞ্চ-তন্মাত্রের প্রতীক হুইল 
উপচার। আমরা যে সকল দ্রব্য ভোগ করি, 

ব্যবহার করি--সকল জিনিসই পুজার উপচার 

বা উপকরণ । যোগ্যত৷ অনুসারে সাধকগণ 

পৃথক্ পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হন, সেইক্মপ 
উপচারেও শ্রেণীভেদ আছে । 

সাধারণ লোক স্তুপ ভোগের জিনিসের 

উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়। থাকে, তাহাদের 

নিকট উপচার হইল পূঙ্জার স্থুল উপকরণ, 
যথা পাছত অর্থ, আচমনীয়, স্বাণীয়, বন্ধ, 

অলঙ্কার, গঞ্ধ, পুষ্প, পত্র, ধৃপ, দীপ, 
নৈবেছ্, পানার্ধোদক, পুনরাচমনীয় তান্ুল 
ইত্যাদি । ধীহার1 উচ্চস্তরের সাধক, তাহাদের 

সবল উপচারের প্রয়োজন হয় না। তাহারা 

মানস-পুজার মাধামে বিভিন্ন মনোবৃত্তি দ্বারা 
পূজা সম্পাদন করেন। তাহাদের নিকট 
আসন হৃৎপন্ম, শিরঃম্থ অধোমুখ সহঅদল পদ্ন 
হইতে গলিত যে অযুত, তাহাই পাগ্য। 
অর্থ্য-মন। আচমনীয়--উক্ত অমৃত। 
স্নানীয় জল--উক্ত অমৃত। বস্ত্র আকাশতত্ব। 
গন্ধ- ক্ষিতিতত্ত, পুষ্প _ চিত্ত, (বুদ্ধি )। ধূপ- 
পঞ্চপ্রাণ, দীপ তেজ্তত্ব, নৈবেছ- হাদয়ের 
কলিত স্বপা-সমুদ্র। যে ভাগ্যবান সাধক 
সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি ইঞ্টে নিয়ত 
সমাহিত থাকেন, তিশি মানস-পৃজজার স্তরও 
অতিক্রম করিয়! গিয়াছেন। তিনি নিয়ত 
আত্মাতে সমাহিত থাকেন কাজেই একমাত্র 
আয্মাই তাহার পূজার উপকরণ এবং আত্মাই 
তাহার ইষ্টদেবতা। জীব উপচাবের ভোক্তা] । 
শোধন করিয়া উপচার দেবতার পুজায় 
নিবেদন করা হয়। কাজেই দেবতা হইলেন-- 



কার্তিক, ১৩৭০ ] 

নিবেদিত উপচারের মুখ্য ভোক্তা এবং 
জীবগণ হইল উপচারের গৌণ ভোক্তা । 
পূজার সময় আমরা দেবতা ব1 দেবী মৃতিকে 
সুসজ্জিত করিয়া শোধিত উপচার নিবেদন 
করি। ব্রন্ষের প্রতীক হইলেন বিভিন্ন দেবতা, 
কাজেই পুজার সময় নিবেদিত উপচার ব্রদ্মকেই 
অর্পণ কর] হয়। 

প্রাচীন খষিগণ ব্রঙ্গ বা ব্রক্ষশক্তিকে 
সর্বব্যাপী বিশ্বাস করিতেন, শুধু বিশ্বাস নয়-__ 
সর্বভূতে ব্রন্ম দর্শন করিতেন । তিনি বিভিন্ন 
দেব-দেবীর মধ্য দিয়। আমাদের প্রার্থন। পূর্ণ 
করেন এবং আমাদের মঙলের বিধান 
প্রতিনিয়ত করিতেছেন। এ-বিবয়ে এই 
প্রবন্ধের প্রারস্তে কিছু আলোচন1 করিয়াছি । 
শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নারায়ণী-স্তবে আমরা দেখিতে 

পাই দেবতাগণ জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা 
করিতেছেন £ 

আধারভূতা৷ জগতত্ত্রমেকা 
মহীন্বর্ূপেণ যতঃ স্থিতাসি। 
অপাং স্বরূপস্থিতয়! ত্বয়ৈতৎ 
আপ্যায্যতে কৎন্নমলঙ্ব্যবীর্ষে । 

আমরা দেখিতে পাই--জীব জগত, সর্বভূতে 
বক্ষ-দর্শনের ফলে ভগবান শঙ্করাচার্ম 
বলিয়াছিলেন, “যদ য্ কর্ম করোমি তত্তদ- 
খিলং শত্তেো!। তবারাধনম্" ইত্যাদি । মাতৃসাধক 
রামপ্রসাদও গাইয়াছেন £ 
শয়নে প্রণাম-জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 

ওবে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্বামা-মারে। 

বত শুন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। 

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, 
(মা যে) ব্রঙ্গময়ী সর্বঘটে-- 

(ওরে) আহার কর মনে কর 

আহুতি দিই শ্যাম! মারে । 
উপরি-উক্ত আলোচনাতে তত্বের দ্বিক 

দিয়। সাধারণ-ভাবে দেব-দেবীর পূজায় উপচার- 
সমর্পণের তাৎপর্ম আলোচন। কর! হইল । 

উচ্চস্তরের সাধক যখন জগন্মাতার লীলা- 
রহস্য দর্শন করিয়! প্রতিনিয়ত ইঞ্টে সমাহিত 
অবস্থায় থাকেন, সেই সময় তাহার সকল 
কাজই ভগবদ্ধযানে ও জগন্মাতার পুজায় 
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পর্যবসিত হয়। এই স্তরের সাধক সিদ্ধিলাভ 
করিয়াও নিয়ত আত্মাতে সমাহিত থাকেন। 
এই স্তরের সাধকের বাহ্ৃপূজার কোন 
প্রয়োজন নাই। এই সকল ভাগ্যৰান্ 
সাধকের নিকট লীলাচ্ছলে জগন্মাতা ত্তর্তা) 
দৃশ্য, কর্ম ও কারণ-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া 
থাকেন । যথা £ 

্ধার্পণং ব্রহ্গহবিব্র দাগে ত্রন্মণ হুতম্। 
ব্রন্গৈব তেন গন্তব্যব্রক্মকর্ম সমাপন] । 

উপরি-উদ্জ শ্লোকে আমর! দেখিতে পাই; 
যাহ] দ্বার! অর্পণ করা হয় তাহ ব্রঙ্গ, অর্পণের 
দ্রব্য ব্র্গ, ব্র্ষরূপ অগ্রিতে হোম করা হয়। 

এক্সপ যজ্ঞাঙ্্ঠান দ্বারা হবনকারী ব্রক্ষকেই 
প্রাপ্ত হন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্রহ্গই 
সর্বব্যাপী এবং তিনি ভিন্ন অন্ত কিছু নাই। 
পূর্বে আলোচিত আচার্য শঙ্করের উক্তি ও 
মাতৃসাদক রামপ্রসাদের সঙ্গীতের তাৎপর্য 
ঠিক একই বস্তু । 

পৃজী_ পঞ্চোপচারে, দশোপচারে, যোড়শ 
উপচারে এবং চতুঃষষ্টি উপচারে সম্পন্ন হইয়! 
থাকে : শত সহজ উপচারও সম্ভব | এ-বিষয়ে 

পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। প্রার্থন! 
ও প্রণাম বিনয়ে আলোচন। করিয়া এই প্রবন্ধ 
সমাপ্ত করা হইল। 

প্রার্থন৷ ও প্রণাম 
ভ।গ্যবান্ সাধক উপচার-সমর্পণের পর 

ইষ্টের দর্শন লাভ করেন ও আনন্দে বিভোর 
হন। ইষ্টের বিচার যে নিভু, তাহ! তিনি 
নিজে অনুভব করেন। তিনি আরও অন্থভব 

করেন, তাহার দয়া অসীম এবং তিনি সদ! 
মঙ্গলময়। নিষ্কাম সাধক সাধারণতঃ এব্ধপেই 
সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ইষ্টের নিকট 
কোন বিষয়ের ন্ত প্রার্থনা করেন না। তিনি 
ইঞ্টের চরণে অচলা ভক্তি ও অন্থরাগ যেন 
অক্ষু্ন থাকে__ইহাই প্রার্থনা! করেন। 

নিয়ে একটি বিখ্যাত প্রার্থনা মন্ত্র উদ্ধত 
হইল £ 
ও অসতো] মা সদগময়। তমসে!| মা জ্যোতিগময় | 
মুত্যোমণহযৃতং গময় । আবিরাবীর্মএধি | 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাছি ৫৭, ॥ 

তি। 



রাঁজেন্দ্রাণী 

শীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 

রাজেন্দ্রাণী মা আমার, আজি তব নব-উদ্বোধনে 

মন্দিরে মন্দিরে তোল রণ-বাগ্য তৃর্ষের নিনাদ, 

সুর্য-সম্ভাবিতা উষা সংশয়-আজাধার নিরসনে 

নিঃশেষ করিয়! দিক ভীরুতার বাদ-বিসম্বাদ | 

কল্পারস্তে সংকল্পের উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রপাঠ 

ঘরে ঘরে খুলে দিক মোহ-নিদ্রা-নিরদ্ধ কপাট | 

কৈলাস-আবাসে তব মদগবাঁ দানবের দল 

অতন্দ্র প্রহরী নন্দী-ভৃঙ্গীরে কি করি সম্মোহিত ; 

হুঃসাহসে উচ্ছ জ্ঘল তূলিছে উন্মত্ত কোলাহল 
তারা কি জানে না তব দশহস্তে অস্ত্র অস্থালিত ? 

ভীমা ভয়ঙ্করী তুমি স্বাণকাল অতীত বোধনে 

জাগে! তৃমি মহাকালী, রণাজনে শত্রুর নিধনে । 

অপরাজিতার অর্থ্যে অধিষ্ঠিত রাজীব চরণ, 
হিমালয়-শিরোশোভা অভ্রভেদী স্ৃবর্ণ-মুকুট, 

অসংখ্য তারকাদাপ্ত মহাকাশ করিছে বরণ 
তব কৃপালাভ-তরে প্রসারিত লক্ষ করপুট । 

তোমার প্রসাদী-ফুলে ত্রিভুবন-বিজয়ী রাঘব 

মৃত্যুঞ্জয় সে কবচে চিরশক্র মানে পরাভব । 

নিরুক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা আগ্নেয় অক্ষরে দাও লিখে 

চিত্তের বিভ্রান্তি আজ ঘুচে যাক প্রসন্ন হাসিতে, 

জ্যোতির্ময়ী ফ্রবজ্যোতি বিকীর্ণ হউক দিকে দিকে 

আবিভূতা হও তুমি রণচণ্ডী অরাতি নাশিতে। 
রাজেন্দ্রাণী মা আমার, জাগো জাগো এ সঙ্কটকালে 

তব মহিমার ছ্যুতি উদ্ভাসিয়া দিকৃচক্রবালে । 



নিবেদিতা 

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

তীর্থ করি একদিন জন্মভূমি, শরতের শুচিম্নাত এমনি প্রভাতে, 

জন্ম নিলে মহাশ্বেতা, স্বর্ণঝরা সিন্কুতটে ধরণীর জ্যোতিফ-সভাতে 
নিঃশ্রেয়স-বাণীরে শুনাতে । মহীয়সী মার্গারেট ! যাজক দুহিতা৷ তুমি, 

কেপ্টিক-শোণিতে গড়া, আইরিশ বিপ্লবের পরিবেশে, এই দিনে চুমি 
জন্ম-মৃত্তিকারে তব, আনন্দের অশ্রুসম স্যামুয়েল-পরিবারে এলে, 

সপ্তষি-মগ্ডল হ'তে নেমে এল দেবদূত, অগোচরে গেল দীপ জেলে। 
তাই আজি শরতের আগমণী-ম্বরে স্বরে কানে আসে পদধ্বনি নব, 

বিবেক-স্বামীর জন্ম-জয়ন্তীর সমারোহ-ক্ষণেঃ বাজে জয়-শঙ্খ তব। 

সেদিন ভাবেনি কেহ সিদ্ধু-পারাবারে হবে সেতু-বন্ধনের আয়োজন 

কেন্দ্র করি তোমারে ভগিনি ! পথে পথে অদ্বৈতৈর অমৃতের সত্যধন 
বিলাইতে জনে জনে সেদিন এসেছে প্রভু সববধর্ম সমন্বয় করি__ 

“যত্র জীব তত্র শিব' শুনাতে সবারে বিশ্বে; তারি তরে চিরকাল ধরি 

ছুটেছে কি সর্বজন অনন্তের পানে? শৈশবের খেলাঘরে ব্বপ্লাবেশে 

তুমি কি জেনেছ দূরে তোমার জীবন-কাব্য মহিমার গৌরীশৃঙ্গে এসে, 

প্রতিটি প্রভাত-সন্ধ্যা আলোর তুলিতে একে ক'রে যাবে পূর্ণ মনোরম, 
দিব্যজ্যোতি দিবে আনি দূর করি সীমাহীন তমোরাশি ! প্রচণ্ড নির্মম 

যন্ত্র-সভ্যতার বৃদ্ধি-বিস্তারের পথ রুদ্ধ করি বিবেকানন্দের বাণী 

শুনাইবে দিকে দিকে জীবনেরে করিতে নবীন আনন্দের উব্বস্তরে ঃ 

আবির্ভাব লাগি তব ভারতের নারীশক্তি দিবারাত্রি ডাকিবে ঈশ্বরে ! 

তুমি হবে কালজয়ী দেবতার শুচিস্মিতা অর্থ্যসম চির-অনিন্দিতা, 

বোধির অতীতালোকে ভূমার সন্ধান লতি তুমি হবে মানস-ছুহিতা 
স্বামীজীর নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ-সারদীর বিশ্বোত্তীর্ণ লীলা-উদ্গাতা, 

- নিখিলের মহত্তম মহাকাব্য-নায়কের আন্ৃকুল্যে হবে লোকমাতা 

কোনদিন করোনি কল্পনা । তুমি ছিলে সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে রত, 

২ 
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কেদারবাহিনী-ধারা রুদ্ধ করি হৃদয়ের গঙ্গোত্রী-গুহায় । ব্যথাহত 
সংসারের বিপর্যয়ে তুমি ছিলে লণ্ডনের একপ্রান্তে শবরীর সম 
যেন কার প্রতীক্ষায়! তারি স্পর্শ পেয়ে কিগো কর্মভার নিলে সর্বোত্তম 

হিন্দ্র-সভ্যতার আদর্শের অর্চনায় ছিলে শ্রাস্তিহীন, জ্ঞানভক্তি লয়ে, 

মন্ত্রসিদ্ধা হ'লে তপস্থিনী, পৃর্বাকাশ-তীরে শুকতারাটির মতো হয়ে । 

আত্মার বিছ্যাদ্দীপে বীর সন্যাসীর আশীর্বাদ লভি দেখেছিলে মায়া 

মহামায়ারূপে আপনারে করেছ প্রকাশ ; ধরণীতে জাগে আলোছায়া 

জন্মমৃত্যু মাঝথানে । যৌবন-মধ্যান্কে তব জীবনেরে দিয়ে গেলে ডালি, 
ভারতের মুক্তি তরে ৷ উদগ্র সাধন! তব শ্বাশানের বক্ষে চিতা জ্বালি। 
ভক্তিবিশ্বাসের ধারা করেছ যে বহমান, রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা 

কণ্ঠে বরি তপস্ষিনী নিবেদিতা বৈরাগ্যের সাজায়েছ ত্যাগপুষ্প-ডালা 
গুরুবন্দনার অনুরাগে ৷ দৈবদত্ত মন্ত্রের সাধন তুমি আজীবন 

ক'রে গেলে, শিক্ষা দিলে অগণিত মানুষেরে, নারীশক্তি করি উদ্বোধন, 
গড়েছ যে প্রবুদ্ধ ভারত, জীবে সেবা করেছ যে শিবজ্ঞানে অবিরল। 
দর্শনে মননে জ্ঞানে, ধ্যানে আর ধারণায় শুভকর্মে চিত্ত-শতদল 
অহরহ ফুটেছে তোমার ; অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা তব ঃ বহ্িবীজে উপাসনা 

ক'রে গেছ মানুষের উজ্জীবন-তরে, জ্বর্ণরেণু ক'রে গেছ ধূলিকণা । 

অজ্ঞতার অন্ধকারে যারা ছিল অস্তঃপুরে অধ্ধমৃত অশ্রজলে ভাসি, 
অত্যাচারে লাঞ্নায় অসহায় মৌন মুক, তাহাদের মুখে তুমি হাসি 
ফুটায়েছ রাত্রিদিন, তোমার দরদী চিত্ত সর্বচিত্তে লভিয়াছে ঠাই, 
তুমি আজ বহুদূরে জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতা, শ্রদ্ধাভক্তি তোমারে জানাই। 



“তব চরণপঘ্ে মম চিত নিংস্পন্দিত করো! ছে 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

জ্রীরামকৃষ্জ বলতেন) “আমরা মনে বন্ধ, মনে 

মুক্ত ।' কথাটা! লাখ কথার এক কথা। 

মুক্তি আমরা! সবাই চাই। ভূমার মধ্যে মুক্তি, 
অনন্তের মধ্যে মুক্তি। জেনে অথবা না জেশে 

বৃহতের মধ্যে এই মুক্তিকে অন্বেষণ কর! 

কেন? কারণ “ভূমৈৰ স্ুথম্'। ভূমার মধ্যে 
আমাদের প্রাণের আরাম, অসীমের মধ্যে 

আমাদের আত্মার তৃপ্তি। মাহথমের চির- 

কালের স্বভাবই তো৷ আনন্দের পিছনে ধাওয়া। 

দুঃখের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে স্বেচ্ছায় কামনা 

করা যাহ্ষের স্বভাববিরুদ্ধ। আনন্দকে চাই 

বলেই অনস্তকে আমরা এমন গভীর ক'রে 
কামনা] করি। অল্পের মধ্যে আমাদের কখনই 
স্থখ নেই। হ্াভেলক এলিসের (173/৩101; 

[1119 ) %[০ ৩ 91116” বইখানির উপ- 

সংহারে লেখক এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন £ 

1619 60791090169 10৮ 10101) ৪ 10089, 

200. 9 7109 21201” ০০ ৪৮০৮ 116818 ৯999 

6096 01010198800 188 08 6005 1, 

আমাদের ক্ষুধী অসীযের জন্তে। যাঁকিছুর 

মধ্যে এই অনস্তকে পাওয়ার সম্ভাবন1, তাকেই 

আমাদের চিত্ত সানন্দে আশ্রয় করে 

অল্পের মধ্যে আমাদের সখ নেই, সখ 

তুমার মধ্যে_পশ্চিমে আর একজন মনীষীর 

কেও এই খধিবাক্যেরই প্রতিধ্বনি । আমি 
রাসেলের (89:৮9 1858561 ) কথা বলছি। 
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88 (300. ০7 060 ০01 09906৩.- আমরা 

সবাই বাঁচিতে চাই বিপুল প্রাণের মধ্যে । 
প্রাণকে আমরা কেনা কামনা! করি? কিন্ত 

এই প্রাণের আশ্বান শুধু জীবনধারণের একটা 

জান্তব ব্যাপারের মধ্যে নেই। কেবলমাত্র 

বাচার জন্তে বাচাতে সুখ কোথায়? জীবনকে 

আনন্দময় ক'রে তুলতে হ'লে এমন-কিছু চাই, 
য| সর্বধ্বংসী কালের করাল দংস্টাকে অতিক্রম 

ক'রে আছে, য! দুদিনে ফুরিয়ে যায় না, 

যানিত্য। এই নিত্যের সংস্পর্শে এলে তবেই 

আমর! নিজেদের মধ্যে এমন একটা শক্কিকে 

এবং শাশ্বত শান্তিকে অনুভব করি, যাকে 

আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কোন 

ব্যধতাই নষ্ট করতে পারে না। ঈশ্বর, সত্য 

অথবা সৌন্দর্য এমন কিছুকে আমাদের দরকার, 
যা নৈর্ব্যক্তিক, য1 মান্বষের নিত্যনৈমিত্তিক 

জীবনের সমস্ত জান্তব প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে 

আছে। 
আমরা অনস্তের কাঙাল, কেবলমাত্র জৈব 

প্রয়োজন-তৃপ্তির তাগিদে বেঁচে থাকার মধ্যে 

জানোয়ারের স্বুখ থাকতে পারে মানবের 

নেই? এই সাদ] কথাট। বুঝতে পারলে অনেক 

ছুঃখের হাত থেকে সত্যিই আমর বাচতে 
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পারি। “চতুরঙ্র উপন্তাসের নায়ক শচীশের 
মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি পরম জ্ঞানের কথা 

বলেছেন £ “তিনি যুক্ত, তাই তার লীলা 
বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্ত আমাদের আনন্দ 

মুক্তিতে । এ-কথাটা বুঝি না বলিয়াই 
আমাদের যত দুঃখ ।' অনুরূপ কথা! আছে কবির 
£91121010 01 018৮'-এর মগ্যে 2 1779 8010108 

08096 01 8]] 11198৮% 18 1006 ৪0 17001) 11) 

09 1201 01 11098 [াা)60:9 8৪ 10 6179 

01)800116 01 110918 910101000)08, অসতো। 

মা সদগষয়'। [59807 89 17017) 6119 0019] 8০ 

1৪81100--এ প্রার্থনা ধাদের কষ থেকে একদ] 

উৎসারিত হয়েছিল, তারা ছিলেন সত্তর] । 

তারা বুঝেছিলেন_-যাঁ সত্য, যা কালের 

নাগালের বাহিরে, যা! চিরস্তন, তারই মধ্যে 

আমাদের যথার্থ আনন্দ। যম লোভনীয় 

অনেক কিছু দিয়ে নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করে- 

ছিলেন। নচিকেতা বললেন £ রূপনী নারী, 

শতবর্ষ পরমাযু, সসাগরা ধরণীর রাজমুকুট 

সমস্তই "শ্বোভাবাঃ অর্থাৎ কাল থাকবে কি 

থাকবে না। নচিকেতা জ্ঞানী ছিলেন বলেই 
প্রলোভনকে এমন ক'রে জয় করতে পারলেন। 

জ্ঞানের মূল কথাটি হ'ল আমরা জেনে বা না 

জেনে আনন্দকেই খুঁজছি আর এই আনন্দ 

এমনকিছুর মধ্যে য! ছুদিনেই ফুরিয়ে যায় না, 

যার মধ্যে বাজছে অনস্তের স্বর | 

কিন্তু “অনিত্যমস্থথং লোকম্*--এই 
সত্যকে বুঝলেই কি আমর! প্রবৃত্তির বন্ধনকে 
কাটিয়ে উঠতে পারি? কামিনী, কাঞ্চন, 

খ্যাতি-এদের প্রতি আসক্তি আমাদের 

মজ্জাগত। মায়া দৈবী--শয়তানের স্থষ্টি নয়। 
যো দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা |, 

এই জন্যে মানুষের চেষ্টায় মায়াকে অতিক্রম 

করা এমন দুঃসাধ্য! শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 

কথা £ “বন্ধন আর মুক্তি ছুয়ের কর্তাই তিনি। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

তার মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে 
বদ্ধ; আবার তার দয়! হলেই মুক্ত ।” 

এমন যে দৈবী মায়া-একে জয় কর! 

সত্যিই কঠিন। এমন কাজ করা উচিত নয়-_ 
এই কর্তব্যবোধের বেত উচিয়ে উদ্দাম কোন 

প্রবৃত্তিকে শাসনে আনতে আমরা হিমসিম 

খেয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রবৃত্তিই 

জয়লাভ করে। নিজের সঙ্গে নিজের এই 
নিদারুণ সংগ্রামের একটা প্রাঞ্জল ছবি 

একেছেন খ্যাতনামা! ওউপন্তাসিক রোম] বল 

তার 'জ ক্রিস্তফ" (0০৮2 (01)71860101091 ) 

উপন্তাসে। যে বন্ধু ক্রিস্তফকে ছুর্দিনের 
অন্ধকারে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা ক'রঞ্ধ, তারই 
পত্তীর সঙ্গে সে ব্যভিচারে লিপ্ত! ছুঃসহ 

আত্মগ্লানিতে ভারাক্রান্ত ক্রিস্তফের জীবন ! 

কিন্তু এমন শক্তি নেই যে, বন্ধুর গৃহ ত্যাগ 
ক'রে পালিয়ে যায়। প্রবৃত্তির ভারে বুদ্ধিও 
তার ভেঙে পড়বার মুখে। ইচ্ছার মধ্যেও 

কোন জোর নেই। হঠাৎ করুণ! এসে তার 

ইচ্ছাশক্কির পন্থৃত্ব ঘুচিয়ে দিলো। জানালা 
দিয়ে ক্রিস্তক দেখলে বন্ধুপত্বী স্বামীর সঙ্গে 

বেড়াতে চলেছে । কিন্ত ঝোড়ো কাকের 

মতে৷ আযানার একী মুতি! গিতা আযানার 

সোজা যেরুদণ্ড কে যেন স্থুইয়ে দিয়েছে! 

মাথা আগের মতে! উন্নত নয়! গায়ের রউ 

হনুদবর্প। সেই চেহারার দিকে চেয়ে 

ক্রিস্তফের মনে হ'ল £ আমার কাছ থেকে 

ওকে বীচাব আমি |, মনে হুতেই ক্রিস্তফের 

মনে পালিয়ে যাবার জোর এল। রাতের 

অন্ধকারে ক্রিস্তফ পালালে|| পালিয়ে গিয়ে 

গভীর রাত্রে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিল। 

কিন্ত পালিয়েই কি নিস্তার আছে? 
সরাইখানায় বাকী রাত্রি ক্রিস্তফের মনকে 

জুড়ে রইল বন্ধুপত্বীর স্থাতি। তার পরদিনও 
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মনের মধ্যে শুধু একই চিন্তা : আযান1, আযান|। 
দিন জন্ধ্যার দিকে যতই গড়িয়ে যেতে 

লাগলে, ক্রিস্তফের বিরহবেদনা ততই ছুংসহ 

হয়ে উঠল। আযানাকে হারিয়ে বেঁচে থাকা 

অসভ্ভব। ক্রিস্তফের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ! 

রাতের অন্ধকারে মন্ত্রমুগ্ধের মতে] সে ফিরে 

যায় বন্ধুর বাড়িতে প্রিয়তমার সঙ্গে মিলবার 

জন্তে। কিন্তু শেব পর্যন্ত সে জড়তাকে কাটিয়ে 
উঠল। বুদ্ধিহারা সম্বিত ফিরে পেল। 

সর্বনাশের তীর থেকে মুক্তির মধ্যে ফিরে 

আনসার সে কাহিশী এখানে বলবার প্রয়োজন 

নেই। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট 

নারী-মায়াকে অতিক্রম করা বড় কঠিন। 
কাঞ্চন এবং খ্যাতির কামনাকেও। “যেছুনী 

ফুলের বিছানায় ঘুমাতে পারে না, আশটে 

গন্ধ তার চাই। ঠাকুরের এ উপমার জুড়ি 
নেই। অভ্যাস এমনই জিনিস । “মুখ দিয়ে 

রক্ত দর্ দর্ ক'রে পড়ে? তবুও সেই কীটা- 
ধাসই খাবে, ছাড়বে না।' উটের দৃষ্টান্ত 

শ্রীরামরুষ্ণের আর একট। চমৎকার উপম|। 

ঈশ্বরের মধ্যে আমাদের যে অনির্বচনীয় 

আনন্দ রয়েছে-সে আনন্দ কোন মতেই 

সহজলভ্য নয়। প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্তির 

মধ্যে আমাদের যেআনন্দ--তাঁকে জয় করে 

নিতে হয় সাধনার দ্বারা । মে আনন্দ কেবল 

তপস্তার দ্বারাই লভ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিশ্দ 

তার গীতাভাষ্যের মধ্যে লিখেছেন £ গৃখ)9 
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এই তপন্তার কথা ঠাকুরও কি বারংবার 
বলেননি? “উধু “তিনি আছেন" ব'লে বসে 
থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় 

মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে 

কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার 

ফেলো, গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর 

জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে।” 

তখন আনন্দ হবে।' প্রথমটায় কোন 

আনন্দ নেই। অজগর সাপের মতো! যে- 

সংসার এতকাল পাকে পাকে জড়িয়ে আছে 

জীবনকে, তাকে ত্যাগ ক'রব বললেই কি 
ত্যাগ কর! যায়? অথচ (ঘসে আনন্দলোকে 

পৌছাতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় “সাধন 
চাই; নির্জনে বাস চাই | কিন্তু নির্জনে 

বাস তে। সহজ নয়। 

“যারে ফেলিয়ে এসেছি, মনে করি, তারে 

ফিরে দেখে আসি শেষবার, 

ওই কীাদিছে সে যেন এলায়ে আকুল 

কেশভাব । 

যার! গৃহছায়ে বসি, সজল নয়ন 

মুখ মনে পড়ে সে-সবার । & 

ঈশ্বরের আনন্দলোকে উপনীত হবার পথে 
আসল মারাত্বক বাধ যানসিক বাধা । 

চিত্তকে ঈশ্বরচিস্তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে 
পারলে তবেই তে! সেই অনির্বচীয় আনন্দের 

অধিকারী হওয়া যাবে । কিন্তু 
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি 

এসো এসো! স্বরে করুণ মিনতিশমাখা |” 

শ্রীরামকৃঞ্জ তে। আমাদের কখনও বলেন- 

নি গাছের মতো মাটি আকড়ে স্বাণু হয়ে 

থাকতে । তার কে এগিয়ে পড়”-এই 

বাণীই আমর! শুনেছি । কিন্ত এগিয়ে পড়তে 

গেলেই পিছনে ফেলে-আস! প্রিয়জনের 

* রবীনত্রণাথ 
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“দেয় চরণে বাঁধিয়া! প্রেষ-বাছঘেরা 
অশ্রকোমল শিকলি।' 

তখন “হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত; 
মিছে মনে হয় সকলি।' 

বেজির লেজে যে থান ইট বাধা! তাই 

কুনুঙ্গীতে উঠতে চায়, কিন্তু পড়ে পড়ে যায়। 
-উপম! গ্রীরবামক্জের | 

একদিকে পথের ভাক আর একদিকে ঘরের 

ডাক--এ ছুয়ের দ্বন্দে প্রথমইঈ। মনে হয়_-জীবন 

যায় যায়; যাদের ফেলে এনেছি তাদের ছেড়ে 

থাকতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আপে। পুরান 

আবাস ছেড়ে যাই যবে, মান ভেবে মরি কী 

জানি কী হবে।” কিন্ত পিছনে ফেরার বাননাকে 

শেষ পর্মস্ত যর্দি জয় করা যায়, তখন ঝড়ের 

শেষে নিশ্চয়ই শরতের সোনালি প্রভাত, 

বিষের আলার অবপান অধুতকে আশ্বাদ করার 

আনন্দে, সকল কাটা ধন্ত ক'রে ফুল ফোটার 
সার্থকত।। 

মোটকথা চালাকির দ্বারা কিছু হবার জে] 

নেই। 'তুহ তু ব'লে তবেই নিস্তার, তবেই 
মুক্তি।' মাথাটাকে তার চরণতলে নত ক'রে 

দিতে হবে, সকল অহঙ্কার ডুবিয়ে দিতে হবে 

চোখের জলে। নিরহঙ্কার হ'তে পারলে 

তবেই এই জন্মেই জন্মান্তর ! কিন্তু জীবনে 

এই সত্যের উপলব্ধি আসে অনেক ঘা খেয়ে। 

বাছুর প্রথমটায় “হাম্বা হাথ্া' করে। অবশেষে 

তার নাড়িভূড়িগুলে। নিয়ে তাত তৈয়ার হয়। 

তখন ধূনবার সময় “তু, তু” বলে। লল্জা, 
দুঃখ, ক্ষোভ এর! লাঙ্গলের ফালের মতো। 

সবদয়কে দীর্ণবিদীর্ঘ ক'রে দেয়। তখন ভাঙ! 

রক্তাক্ত হৃদয়ের সেই রন্্পথে আসে নৰজীবৰনের 

প্রবাহ । পোড়ে। জমি ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়-- 

নব বসন্তের পুষ্পসস্ভারে । 

র'লার 'জ? ক্রিস্তফে'র নায়ক ব্যভিচারের 

পহ্স্ানের যধ্য দিয়ে গিয়ে যখন, একেবারে 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--১০ষ সংখ্য। 

ভেঙে পড়বার মুখে, তার জীবন যখন বজ্কাহত 
তরুর মতো, দ্বিগন্তে যখন কোন আশ্রয় নেই, 

আলো! নেই, আশ! নেই, তখনই সে বুঝতে 
পারলে মানুষের অহঙ্কার কত শুন্তাগর্ভ ; নিজের 

ইচ্ছাশক্কির প্রবলত। নিয়ে গর্ব করবার মতে! 

এমন মুঢ়তা আর নেই। আঘাতের মধ্য দিয়ে 
ক্রিস্তফের চৈতন্যোদয়ের বর্ণনা! যেখানে আছে, 
সেখানে লেখক মন্তব্য করেছেন £$ 478 

006786০০০ 00, [709 9009:86007 619 

80185 01 1019 10106) 609 ৮00165 01 0000790 
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পরমাশক্তি, বা অনন্তশুন্তে লক্ষকোটি ুর্ম-তারা- 

চা্কে অবহেলায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে-- 

এ শক্তির কাছে যাহ্ুষের গর্ব কর! নিতান্তই 
বালস্লভ চপলতা। এই উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত 

হবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিস্তফ পুরাতন আমিটাকে 
বর্জন ক'রে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিঃশেষে 
নিবেদন ক'রে দিয়েছে। ৩ 7080 1916 
010719609)0109 809 £009 ০৮৪: 6০ 940৭. 

কিন্ত এ-কথ! সত্যি নয় যে, নিরহঙ্কার হওয়া 

মানে নিস্তেজ হওয়া, ঈশ্বরই সব ক'রে দেবেন 

বলে নিক্ষিয় হয়ে থাকা। ঈশ্বরের কাছে 

পরিপূর্ণ আত্মলমর্পণ করা মানে এমন নয় ষে, 
চিড়ের ফলার' হয়ে যেতে হবে ; ঠাকুর যেমন 
বলতেন, আট নেই, জোর নেই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ 

করছে।' ঠাকুর সেই চাষীর উপম| দিয়ে 
বার বার বলতেন £ 'খুব রোক ন হ'লে চাষীর 

যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মাহৃষের 

ঈশ্বরলাভ হয় না।' কল্যাণের পথে-_-সে 
কঞ্জ্যাণ এঁহিক হোক অথবা পারলৌকিক 

হোক -_ হচ্ছে, হবে এই গয়ংগচ্ছ ভাবের মতো 
সাংঘাতিক শত্রু আর নেই। 

এ-কথা যেন মনে ন! করি, ভাগবত-শক্তি 

আমার চাহিদামাত্র সব আমার জন্তে ক'রে 
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দেবেন? তার করুণার ধারা নেষে আসার 

জন্যে আমার দিক দিয়ে যেন কোন শর্ত 

পালনের দরকার নেই! আষি যদি আমার 
এক দ্িকটাকে খুলে রাখি সত্যের দিকে এষং 
আর এক দ্িকটায় মনের দরজা-জানালাগুলি 
দিয়ে ভিতরে আসতে দিই যত রাজ্যের পদ্কিল 
কাযনাকে_ ঈশ্বরের করুণ! নিশ্চয়ই পাব না। 
মন্দির সদাসর্বদ1 রাখতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 
যি হৃদয়-আসনে তাকে বসাতে চাই। ঈশ্বর 
ঠিকই আমার সমস্ত বোঝা তুলে নেবেন__ 
আমি যদি শুধু একট! কাজ করতে পারি। 
কিসেই কাজ? মোল আন] মন দিয়ে তার 
স্মরণ আর মনন। অনন্তমন। হয়ে তাকে চিত্ত! 
করতে পারলে তিনি এশে আমাদের বোঝা 
নিশ্চয়ই তুলে নেন--'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ঠ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন £ তোকে চিন্তা যত 
করবে ততই সংসারে সামান্ত ভোগের জিনিসে 
আসক্তি কমবে ।" সাধন-ভজন হচ্ছে মনটাকে 
তাতে লাগিয়ে রাখা | নির্জনবাসে মন বিক্ষিপ্ত 
হবার সম্ভাবনা কম। তাই শ্রীরামকৃষজ 
নির্জনে বাস চাই'-এই কথা বারংবার 
বলতেন | 

কামিশী-কাঞ্চনে যে আসক্তি যায় না 
এর মূলে তো মানসিক বাধা । মন যদি তার 
পাপস্মে লগ্ন থাকে, বিষয়-চিন্তা পাত্তাই পাবে 
না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, “বাদুলে 
পোকা যদি একবার আলে। দেখে, তা হ'লে 
আর অন্ধকারে যায় ন।' উইলিয়াম জেমস্ 
তার 9 11], প্রবন্ধে ঠিকই বলেছেন £ 
119 ৮1016 08009 19 9) 10790691 09009, 

[109 0019 ৭10909]185 19 9, 10909] 010- 

00165) ৪ 01000915 16) 8) 00190 ০£ 

00 6000077, ব্যেয় বস্তর চিন্তা ছাড়া আর 

কোন চিন্তাই মনের মধ্যে ঠাই পাবে না। 
'তুমি ছাড়া আর কেহ না রবে।' 'ছুস্রা না 
কোই । 

মনের সামনে ধ্যেয় বস্তর চিস্তাকে অনির্বাণ 
রাখতে হবে_যেন নিবাতনিফম্প দীপশিখা। 
এই হচ্ছে সাধন, এই হচ্ছে সিদ্ধি। জেমসের 
ভাষায় £ 0008906 60 6109 11988 0001%1060 

তিৰ চরপপন্ধে যয চিত নিম্পেশ্বিত করে| ছে? $&১ 

01:988068) (1218 18 601৮8 8013 80131976- 

2190৮ সাধনার সিদ্ধি ধ্যেয় বস্তুর চিস্তাকে 
নিয়ত চেতনায় দেদীপ্যযান রাখা । জেম্স্ 
বলছেন £ 10 9086910 & 18001:9801069101) 

60 61110105189 10 81006) 06 ০0] 10029] 

৪০১ 102 006 10010018159 800 (119 0)9600690) 

(0 8806 800 10196108211. দীর্ঘকাল 

ধরে একটা ধারণাকে যনের মধ্যে ধরে রাখতে 
পার!, অনেকক্ষণ ধরে একটা বিষয় ভাবতে 
পারা-এই হচ্ছে একমাত্র নৈতিক কাজ-_ 
পাগপ এবং প্রকৃতিস্ব সকলের পক্ষেই। 
৭16. [1016861020] 01 0018৮-এর লেখক 

[1)00188 & 109101018 যেমন বলেছেন £ 

আগুনের মধ্যে লোহা রাখলে সে লোহ। 

তেতে লাল হয়ে ওঠে। মরচে তাতে থাকতেই 
পারে ন।। তেষনি যে মাহুষ ঈশ্বরে সমস্ত মন 
সপে দিয়েছে, তার সমস্ত জড়তা চলে খায়, 
সে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হয় 

প্রথম শ্রেণীর সমস্ত সাধকের, সমস্ত 
দার্শনিকের একই কথা অর্থাৎ 'অস্বাভাবিক 
অলৌকিক কিছু কখনে| খুঁজৌ না, উহাদিগকে 
পায়ের বুড়ো আউল দিয়েও যেনস্পর্শ ক'রো 
না--তোষাদের আক্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন 
তৈলধারার ন্ভায় তোমাদের হদ্য়-সিংভাসনৰাসী 
সেই প্রিয়তমের পাদপন্মে গিয়ে সংলগ্ন হ'তে 
থাকুক। বাকি যাকিছু অর্থাৎ দেহ ও অন্য 
যা কিছু তাদের যা হবার হোকগে।' 

(পত্রাবলী-স্বামী বিবেকানন্দ), নিরবচ্ছিন্ন 
তৈলধারার মতো তার পাদপদ্মে মনকে যুক্ত 
রাখতে পারা-তা হলেই কেল্লা ফতে। কর্ম 
করতে হবে, ভিতরের এবং বাহিরের সমস্ত 
বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে তাকে নিয়ত 
চেতনায় রেখে । 'মামহস্মর যুধ্য চ' | নিত্যাভি- 
যুক্তানাং--6০ 76 ৪6 6৮] 17010801610 

00100) ভা) 100, (40107)010 )--এই 

হ'ল সাধনার প্রথম এবং শেষ কথা। কাপড় 

রাঙানে। সহজ ; তাঁর বুঙে মনকে রাঙানোই 
শক্ত | শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার এই যন-রাঙানোর 
কথাই ব'লে গেছেন। 
13 & 0191)69] 018,018. 

[1119 11019 079118, 



আরতি নয়, অরাতি-জয় 
শ্রীনবগোপাল সিংহ 

থামিয়ে তোদের মিষ্টি বাঁশী, অট্রহাসি শোন্ রে মা'র, 

ঢাকের রবে ঢাকিসনে আর ক্ষিপ্ত অসির ঝনৎকার। 

মায়ের তৃণে অস্ত্র কি কি 

গুথ আছে দেখিনি কি? 

এই তো রণরঙ্জিণী মা'র সত্যিকারের অলঙ্কার । 

মায়ের পূজায় দেখাসনে আর বিজলী-বাতির ঝলকানি, 

দেখনা কেমন ঝিলিক হানে মা"র হাতে ত্রিশূলখানি ? 

ত্রিনয়নে বহি জলে, 

দৃপ্ত পদে অন্নর দলে 

এ রাপ দেখে সংজ্ঞা হারায় শঙ্কাহরণ শুলপাণি। 

দশ হাতে যার দশ প্রহরণঃ ভুজেতে ভুজঙ্গ যার, 

সিংহ যাহার অঙ্গ বহে, এই কি বিধি তার পুজার? 
শক্তি যে চাই শক্তি পাশে, 
কর রে পুজা এ বিশ্বাসে 

দুর্বলেরই অশ্রুতে কি মন গলে বীরাঙ্জনার ? 

পুষ্পে, ফলে, বিদ্বদলে গলবে না রে মায়ের প্রাণ, 
রত্ত জবার চেয়ে বরং রক্তে-ডোবা পদ্ম আন। 

এ নহে ছুর্বলের ভ্রাতা, 

এ মাতা যে বীরের মাতা, 

মায়ের কৃপা লাভ করে যে সত্যিকারের শক্তিমান । 

গৃহাঙ্গণে এবারে নয়, রণাজনে নামবে মা, 
মণ্ডপেতে মগ্ জপে মায়ের পূজা জমবে না। 

প্রদীপে মা'র আরতি নয়, 

অস্ত্রে এবার অরাতি-জয়, 

শক্তিপুজায় শক্তি শুধু ভক্তিতে মা গলবে না। 



সাংখ্য- ও যোগ-দর্শন 

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য 

আস্তিক [ বেদের প্রামাণ্য-স্বী কর্তু ] দর্শনের 

মধ্যে ছয়টি দর্শন প্রাচ্যদর্শনে প্রসি্ধ। যথ| ঃ 

সাংখ্য, যোগ, স্তায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও 
উত্তর-মীমাংস| বাঁ বেদান্ত । এই ছয়টি 

দর্শনের মধ্যে পূর্বমীমাংসা ব্যতীত অপর 

পাচটি দর্শনের মূলই প্রধানতঃ উপনিষৎ। 
ইহাদের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ) গ্টায় ও 

বৈশেষিক এবং পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত ইহাদের 
ছুই ছুইটিকে সমান তশ্ বলে। অর্থাৎ সাংখ্য 

ও যোগ দর্শনের প্রমাণ ও প্রমেয়ের মধ্যে 

বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। এইব্ধপ স্তায় ও 
বৈশেষিকের মধ্যে সৌসারৃশ্য বিদ্যমান | 
মীমাংসা ও বেদান্তের মধ্যে প্রধানভাবে 

বেদোপজীব্যত্ব রূপ সাদৃশ্য আছে। 

যদিও উক্ত ছয়টি দর্শনে মুক্তির স্বরূপ ও 
তাহার উপায়বিষয়ে মতভেদ বর্তমান, তথাপি 

মুক্তিই সকল দর্শনের চরম লক্ষ্য । কাহারও 
কাভারও মতে বৈশেধিক দর্শন প্রাচীনতম। 

আবার অনেকের মতে সাংখ্যদর্শনই সর্বাপেক্ষা 

প্রাচীন। যোগদর্শন অপেক্ষ! সাংখ্যদর্শনের 

প্রাচীনত্ব অধিকাংশ বিদ্ধানের মত। কিন্ত 

যোগস্থত্রভায্ের তত্ববৈশারদী ও বাতিক 

প্রভৃতি ব্যাখ্যা! দেখিলে যোগদর্শনেরই প্রাচীনত্ব 

বুঝা যায়। “হিরণ্যগর্ভো যোগস্ত বক 

শান্ঃ পুরাতন: |” (যোগি-যাঞ্জবন্ধ্য ) অর্থাৎ 

পুরাতন ছিরণ্যগর্ভই যোগের বক্তা, অন্ত কেহ 
নহে। যাহ! হউক দেবহুতির পুভ্র আদি- 

বিদ্বান কপিলই মহ্যুলোকে প্রথমে সাংখ্য- 

শাস্ত্রের উপদেশ দেন। শ্রীমদূভাগবতে আছে 

--মহামুনি কপিল ভগবানের অবতার । তিনি 

জ্ঞানাদিসম্পন্ন হইয়াই কার্মের ওরসে দেব- 

হৃতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ-পূর্বক প্রথমে স্বীয় 
জননীকে তত্তোপদেশ প্রদান করেন। অবশ্য 

ভাগবতে যে সাংখ্যতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, 

তাহার সহিত প্রচলিত সাংখ্াদর্শনের মতভেদ 
বি্বমান | 

বর্তমানে প্রচলিত সাংখ্যদর্ণনের ছুইটি 

মূল গ্রন্থ বিছ্ধমান। এক ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত 

সাংখ্যকারিকা আর একটি সাংখ্য- 
প্রবচনসূত্র। অনেকে বলেন সাংখ্যপ্রবচন- 

ুত্রগন্থটি কপিলন্ত্র বলিয়া! প্রসিদ্ধ থাকিলেও 
প্রকৃতপক্ষে উহ|! কপিলের রচিত নহে। 

তাহার কারণ উক্ত স্ত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান- 

ভিক্ষু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, “দাংখ্য- 
শাস্ত্রটি কালনূগী অর্কের দ্বারা ভক্ষিত, তাহ! 

আমি নিজ বাক্যের দ্বার! পূরণ করিতেছি ।' 
আরও কথা এই ষে, বরহ্ষস্থত্রের ভাষ্য ভাষ্যকার 

শঙ্কর সাংখ্যমত-খগ্ুডনে সাংখ্যকারিকাকেই 

অবলম্বন করিয়াছেন, কোথাও সাংখ্যস্থত্রের 

উল্লেখ করেন নাই। খড়দর্শনের টাকাকার 

বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যকারিকারই ঢীকা 

(তত্বকৌমুদরী) করিয়াছেন, সাংখ্যস্থত্রের 

টাকা করেন নাই। শঙ্করাচার্ধের পরম- 

গুরু গৌড়পাদও সাংখ্যকারিকার ভাস 
করিয়াছেন। অতএব সাংখ্যস্থত্রটি বিজ্ঞান- 

ভিক্ষুরই কল্পিত ইত্যাদি। অপরপক্ষে 
বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন_এই সাংখ্যপ্রবচনস্থত্রই 
সাক্ষাৎ কপিলকৃত বলিয়া প্রামাণিক। 

সাংখ্যকারিকাটি ঈশ্বরকৃষ্ণের রচিত-_ ইহা! 

সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং সাংখ্যস্থত্রই সাংখ্য- 

দর্শনের মূল । 
আমর] এই বিবাদে কোন পক্ষ-বিশেষকে 
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অবলম্বন ন। করিয়া! উক্ত উভয়গ্রস্থের প্রামাণ্য 

স্বীকার করিয়া সাংখ্যের পদার্থগুলি সংক্ষেপে 

বলিয়া যাইব । বর্তমানে সাংখ্যদর্শনে নিয়- 

লিখিত গ্রন্থগুলি প্রচলিত | যথ! £ 

১। ঈশ্বরকৃষ্জ-কৃত সাংখ্যকারিকার গৌড়- 
পাদভাষ্য । 

২। ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত 

মাঠরবৃত্তি। 

৩। ঈশ্বরকৃষ্খ-কৃত সাংখ্যকারিকার বাচ- 
স্পতিকৃত তত্বকৌধুদী | 

৪। উক্ত সাংখ্যকারিকা অবলম্বনে যুক্তি- 

দীপিক! নামক চীকা। ( এই ব্যাখ্য। প্রাচীন, 
গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না1) 

& | উক্ত সাংখ্যকারিকার শঙ্করাচার্য-রুত 

জয়মঙ্গলা টাকা! (অবশ্য এই শঙ্করাচার্য মূল 
শঙ্করাচার্ধ কিন| নিশ্চয় নাই | ) 

৬। বাচম্পতি-কৃত তত্বকৌমুদীর উপর 
তারানাথ তর্কবাচম্পতি-কৃত কৌমুদীবৃত্তি। 

৭।| তন্বকৌমুদীর. উপর বালরাম 
উদাসীন-কুত বিদ্বত্বোষিণী টাক]1। 

৮। তত্তুকৌমুদদীর উপর কঞ্চনাথ গ্তায়- 
পঞ্চানন-কৃত আবরণবারিণী টীক]। 

৯। তত্বকৌমুদীর উপর 
তর্করত্র-কৃত পৃণিম! টীকা । 

তত্বকৌমুদীর উপর বংশীবদন-কৃত 
টীক। ইত্যাদি । 

সাংখ্যকারিকার 

পঞ্চানন 

১১। সাংখ্হ্ত্র বা কপিলস্থত্রের 

অনিরুবভট্-কৃত সাংখ্যস্ত্রবুত্তি। 
১২। সাংখ্যস্থত্রের বিজ্ঞানভিক্ষ-কৃত 

সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য | 

১৩। গৌড়পাদভাষ্বের নারায়ণ-কৃত 
চম্ত্রিকা । 

১৪। সাংখ্যসার-_বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত স্বতন্ 

গ্রন্থ | 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১*য সংখ্যা 

১৫। সাংখ্যতত্বালোক-_ হরিহরানন্ব 

আরণ্যক-কৃত শ্বতন্ গ্রন্থ । 

এতত্ব্যতীত বর্তমানে অন্যান্য বহু টীকা-গ্রন্ 
লিখিত হইয়াছে । যোগদর্শনের প্রামাণিক 
গ্রন্থের মধ্যে 

১। পতগ্জলি কৃত স্ত্র। 

২| ব্যাস-কৃত উক্ত স্থত্রের ভাষ্য । 

৩। বাচস্পতি-কৃত ব্যাসভাষ্যের তত্ব- 

বৈশারদী নামক টীক1। 

৪। বিজ্ঞানভিক্ষ-কৃত ব্যাসভাষ্যের যোগ- 

বাতিক 
৫| ব্ামানন্দ সরস্বতী-কত যোগমণিপ্রভ]। 

৬। ভোজরাজ-কৃত রাজযার্তগ ব! 

ভোজবৃত্তি। 

৭। বিজ্ঞানভিক্ষ-কৃত স্বতন্ব যোগসার- 

গ্রহ | 

৮। নাগেশভট্-কৃত স্থত্রভাব্যবৃত্তি নামক 

ব্যাখ্যা । 

৯। বালরাম উদাসীন-কত তত্তববৈশারদীর 

অল্পবিবরণ। 
১০। শঙ্করাচার্শ-কত ভাষাবিবরণ | 

১১। বাঘবানন্দ-কৃত তত্ববৈশারদীর 

পাতঞ্জলরহন্য। 

১২। হরিহরানন্দ আরণ্যক-কৃত ভাষ্যের 

ভাম্বতী টীক!। 
১৩। হরিহরানন্দ আরণ্যক-কৃত সচটীক 

যোগকারিক] (স্বতন্ত্র )। 

১৪। অনন্ত-রচিত যোগচন্দ্রিকা। 

১৫.| আনন্দশিষ্য-কৃত যোগস্থধাকর। 

১৬। উদয়শঙ্কর-কৃত যোগবৃত্তিসংগ্রহ। 

১৭। উমাপতি ত্রিপাটী-কৃত যোগস্থত্র- 
বৃত্তি। 

১৮| ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত-কৃত হ্যায়রত্বাকর। 

১৯। গণেশ দীক্ষিত-কৃত পাতঞ্জলবৃত্তি। 
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২০| জ্ঞানানদ্দ-কৃত যোগস্ত্রবৃত্তি | 

২১। নারায়ণভিক্ষু-কৃত যোগন্ুত্র-গৃঢার্থ- 
গ্যোতিকা। 

২২। ভবদেব-কৃত পাতঞ্জলীয় অভিনব- 

ভাষ্য। 

২৩। ভবদেব কৃত যোগন্থত্রবৃত্তি-টিপ্ননী | 

২৪ | মহাদেব-প্রণীত যোগস্ত্রবৃত্তি। 

২৫| রামাছজ-কৃত যোগস্ুত্রভাষ্য | 

২৬। বৃন্দাবনশুক্-রচিত যোগস্থত্রবৃত্তি | 

২৭। শিবশঙ্কর-কৃত যোগবুত্তি। 

২৮। সদাশিব-কৃত পাতঞ্জলস্ত্রবৃত্তি । 

২৯। ্রীধরানন্দ-কৃত পাতঞ্জলরহস্তপ্রকাশ। 

যোগিষাজ্ঞবন্ধ্য --পৃথক্ প্রাচীন গ্রন্থ । 

এতদ্বযতী'ত বহু 'প্রাচান খতন্ত্র গরন্থ--যেষন 

শিবসংহিতা, যোগরহস্য) যোগোপদেশ ইত্যাদি 

গন্থ বিছ্ধমান এবং বর্তমানে যোগদর্শন অবলম্বনে 

বু টাকাদ্ি-গ্রন্থও রচিত হইয়াছে । এই 
যোগদর্শনের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সাংখ্য- 

দর্শন জান। আবশ্যক। সাংখ্যদর্শনের সহিত 

যোগদর্শনের অনেকাংশে মিল রহিয়াছে । 

সাংখ্যদর্শনে- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-- 

এই তিনটি প্রমাণই স্বীকৃত 

যোগদর্শনেও এ তিনটি প্রমাণ । 

সাংখ্য ও যোগ উভয়েই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ 
এবং চিতপ্রতিবিদ্বিত বুদ্ধিবৃত্তি অথব! বুদ্ধিবৃত্ত- 

পরক্ত চৈতন্থকে প্রমা বলে। 

এই জন্ত উভয়মতে ইন্্রিয়সন্বদ্ধ অনধিগত 

অবাধিত অসন্দিপধী ঘটাদি বিষয়াকার 

অপ্রকাশমান বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও 

চি্প্রকাশমান তাধৃশ বৃত্তিকে প্রমা বলে। 

এইরূপ ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান-জন্ত 

বহ্যাদি অহ্নমেয়াকার অপ্রকাশমান বুদ্ধিবৃত্তিকে 

অন্থমান প্রমাণ এবং প্রকাশমান তাদৃশ বৃত্তিকে 

অস্থমিতি প্রা বলে। 

৩০৩ 

সাংখ্য- ও যোগ-দর্শল $৫৫ 

দোষবান্ পুরুষের অহ্চ্চারিত বাক্য-জন্ট 

তদর্থবিষয়ক অপ্রকাশমান বুদ্ধিবৃত্তিকে আগম 

প্রমাণ ও প্রকাশমান তাদ্শবৃত্ভিকে শাব্দ প্রম। 

বলে। 

সাংখ্যমতে ২৫টি প্রমেয়। যথা £ মূল- 

প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চ হুক 

ভূত, মন ও দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ স্কলভূত ও পুরুষ । 

পুরুষ বলিতে আত্মা বা জীবাত্না বুঝিতে 

হইবে । সাংখ্যমতে জীবাত্মাতিরিক্ত নিত্য 

ঈশ্বর বা পরমাত্বা অসিদ্ধ। এইজন্ত কপিল- 
প্রণীত সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্খর সাংখ্যবাদ বলে। 

অবশ্য বিজ্ঞানভিক্ষু নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। 

সাংখ্যমতে জন্ত ঈশ্বর স্বীকার কর] হয়। ধাহার! 
এই জন্মে উপাসনাদি দ্বার বিশেষ শক্তি 

লাভ করেন, তাহারাই পরজন্মে পরশ্বর্মসম্পন্ 

হইয়া আবিভূতি হন। তাহাদিগকে হিরণ্যগর্ভ, 
কল্পশিয়ামক বা আধিকারিক পুরুষ বলে। 

তাহাদের মধ্যে সকলের শক্তি সমান নয়। 

সাংখ্যমতে জীবাত্ম| অনন্ত; প্রত্যেক শরীরভেদে 

আত্ম ভিন্ন ভিন । এক আত্ম! হইলে একজনের 

জন্ম বা মৃত্যুতে সকলের জন্ম ব1 মৃত্যুর আপত্তি 

হইবে। একজন প্রবৃত্ত হইলে সকলের প্রধুত্তি 

ও একজন নিবৃত্ত হইলে সকলের নিবৃত্তির 

প্রসঙ্গ হইবে। পুথিবীতে সাত্তিক, রাজসিক 

ও তামসিক বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখা যায়। 

সেই জন্ত প্রত্যেক শরীরভেদে আত্মার ভেদ 

অবশ্ব স্বীকার্য। এই পুরুব বা! আত্মা আনন্দ- 

স্বরূপ নহে, কিন্তু নিত্য ও চৈতন্তস্বর্ূপ ৷ আনন্দ 

বা সুখ ও ছুঃখাদি প্রকৃতির ধর্ম। পুরুষ 

নিধিকার, কুটস্ব, নিত্যতদ্ধ-বদ্ধ-ুক্ততবরূপ | 
এইজন্য জগৎম্্টিকার্ষে পুরুষ কারণ নহে। 
প্রকৃতিই পুরুষের সন্নিধান-মাত্রে স্বতন্ত্রভাবে 

স্্টি করে। পুরুষের সন্গিধানে প্রকৃতি সবষ্টিকর্তা 
হইলে পুরুষের নিত্যতা ও প্রকৃতির নিত্যতা- 
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বশতঃ সর্বদ] স্থষ্টি হউক অর্থাৎ প্রলয় ন! হউক 

--এই আপত্তি হইতে পারে না। প্রকৃতির 

কোন স্বার্থ নাই, কিন্তু পুরুষের জন্যই সে 
প্রবৃত্তিমতী হয়। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গরূপ 

প্রয়োজন সম্পাদন করাই প্রকৃতির কার্য। 

এইহেতু প্রকৃতি একজন পুরুমের ভোগ ও 
অপবর্গ সম্পাদন করিয়া! যেমন সেই পুরুষকে 

আর ভোগ করায় না, সেইরূপ পুরুষের বা 
জীবের ধর্মাবর্মরূপ অআদৃষ্ট-বশতই প্রকৃতি 

পুরুষের জন্ম, সুখ, ছুঃখ প্রভৃতি সম্পাদন করে। 

এই অদৃষ্ট বা ধর্মাধর্মরূপ সংযোগই প্রকৃতির 
স্ষ্টির নিমিত্ত । সকল জীবের ধর্সাধ্মরূপ বর্ম 

যখন ভোগকার্ষে শ্রান্ত হইয়া কিছুকাল 

বিশ্রাযোন্থুখ হয়, তখনই প্রকৃতি স্ষ্টিকার্য 

হইতে বিরত হইয়! সাম্যাবস্থারূপ প্রলয় ঘটায়। 
প্রকৃতির সাম্যাবস্থাই প্রলয় ও বৈষম্যাবস্াই 

স্থট্টি। এই প্রকৃতি এক, পরিণামী, নিত্য, 

অচেতন, ম্বতন্ত্র। বেদান্তমতের গায় ইহা! 

বঙ্গাশ্রিত পরতন্ত্র নহে । 

এক মহাপ্রলয়ের অবপানে আবৃষ্টবান্ 
হিরণ্যগর্ভা্দিন্ূপ পুরুমের অথব1 অন্য ব্রদ্মাণ্ড- 

স্কিত অবৃষ্টবান্ পুরুষের সংযোগে প্রকৃতির 

ক্ষোভ হয়। তখন প্রকৃতি মহৎ তত্বব্ধপে 

পরিণত হয়। এই মহৎ বা বুদ্ধিই প্রকৃতির 
প্রথম পরিণাম। ক্রমে মহৎ হইতে অহঙ্কার, 
অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাপ্র 

স্থ্ট হয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থল পঞ্চভূত স্থষ্থ 

হয়। পরে তাহ1 হইতে ভূরাদি লোক, জীব- 

শরীর, খাছ পানীয় ইত্যাদি স্থষ্ট হয়। সাংখ্যের 

এই পঞ্চবিংশতি প্রমেয়কেই তত বা পদার্থ 

বলে। সুতরাং সাংখ্য পঞ্চবিংশতিতত্ববাদদী | 

সাংখ্যেরা বলেন, ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে ন|। 

যেহেতু বুদ্ধিমান বা বিবেকী ব্যক্তির প্রবৃত্তি 
্বার্থবশতঃ বা! করুণাবশতঃ হইয়া থাকে। এই. 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১*ম সংখ্য! 

ছুই হেতু ছাড়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অন্থপ্রকারে 
প্রবৃত্তি হয় না। ঈশ্বর নিজের স্বার্থের জন্য 

জগৎ স্ষ্টি করেন__ইহা বল] যায় না। কারণ 
ঈশ্বর পরিপূর্ণ, আগ্রকাম, তাহার কোন স্বার্থ 
নাই। তাহার স্বার্থ থাকিলে তিনি আর 

ঈশ্বর হইতে পারেন না। আর জীবের প্রতি 
করুণাবশতঃ তিনি স্্টি করেন-ইহাও হইতে 

পারে না। যেহেতু ঈশ্বর যখন স্বতন্ত্র তখন 
করুণাবশতঃ স্থপ্টি করিলে সকল জীবকে তিনি 

সুখীই স্থষ্টি করিতেন, দুঃখী স্থষ্টি করিতেন ন]। 

অথচ জগতে কত বৈনম্য দেখ! যাইতেছে। 

স্ৃতরাং ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ সিদ্ধ হইতে 

পারে ন।। অচেঙন প্রকৃতি জীবের পাপ 

পুণ্য কর্মকে অপেক্ষা করিয়! স্ষ্টি করে বলিয়! 

জগতে সুখী ও দুঃখী জীব সম্ভব হইতে পারে । 
প্রকৃতির জড়ত্ববশতঃ ঈশ্বর-পক্ষের দোনের 
আপত্তি হয় না। 

গুরুর নিকট হইতে এই পঞ্চবিংশতিতত্ত 

শ্রবণ করিয়া, মননের দ্বাৰা আত্মা ও অনাত্বার 

বিবেক অবধারণপূর্বক শিিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান 

ও সমাধির অভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ 

সাক্ষাৎকার করিলেই জীবের মুক্তি সম্পন্ন হয়। 

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বা 

অবিদ্ভাই বন্ধনের মূল কারণ। এই অবিদ্া 

হইতেই রাগদ্ধেবাদিবশতঃ জীব কর্ম করে। 
কর্মের ফলে জন্ম হয়। জন্মিলে ছুঃখ 

অবশ্যম্ভাবী । এই ছু£খই অর্থাৎ দুঃখের সঙন্ধই 

পুরুষের বন্ধন । এই ছুঃখ ত্রিবিধ__আধ্যাত্বিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ত্রিবিধ 

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা তিরোভাবই 

সাংখ্যমতে মুক্তির স্বরূপ। ছুঃখ বুদ্ধির ধর্ম, 
পুরুষের নহে। স্বতরাং ছুঃখের নিবৃত্ভি বা 

তিরোভাবও বুদ্ধির ধর্ম। ফলতঃ বন্ধন বা 
মুক্তি বুদ্ধিরই ধর্ম। পুরুষ কৃটস্থ। নিধিকার 
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চৈতন্তন্বর্ূপ। কিন্তু বুদ্ধি দর্পণের মতো! স্বচ্ছ 
বলিয়া পুরুষের সন্নিধানে বুদ্ধিতে পুরুষের 
প্রতিবিষ্ব পতিত হয়। চেতনের প্রতিবিশ্ব 
চেতনের মতে হয়। তাহার ফলে বুদ্ধির 
কর্তৃত্ব, সুখ ছুঃখ প্রভৃতি ধর্ম প্রতিবিষ্ব দ্বার! 
পুরুষে আরোপিত হয়। সেইজন্য পুরুষ 
নিজেকে সখী, ছুঃধী, বদ্ধ ইত্যাদি মনে করে- 
আর বুদ্ধি নিজেকে চেতন মনে করে। আত্ম- 
সাক্ষাৎকার হইলে অর্থাৎ আমি চৈতন্ন্বরূপ ; 
আমি কর্ত| নহি, আমাতে ক্রিঘ়্া নাই--আমি 
প্রকৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন এইরূপ 
বিবেক সাক্ষাৎকার হইলে অবিবেক নিবৃত্ত 
হইয়া যায়। অবিবেক নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধি 
প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন আর 
বুদ্ধির অভাবে পুরুষের প্রতিবিধ পড়ে ন1। 
ফলতঃ পুরুষ স্বরূপে স্থিত হয়েন। অবশ্য এই 
আত্মসাক্ষাৎ্কারও বুদ্ধিরই বৃত্তি। বৃদ্ধি লয় 
হইয়া গেলে এ সাক্ষাৎকারন্ূপ বৃত্তিও নষ্ট 
হইয়া যায়। তখন পুরুষ যাহা, তাহাই 
থাকেন। বুদ্ধি লীন হইলে শরীরও প্রকৃতিতে 
লীন হইয় যায়। তখন পুরুষের কৈবল্য-মুক্তি 
হয়। এই যে আত্মসাক্ষাৎকারের কথা বল৷ 

জোয়ার ৫৫৭ 

হইল, তাহ] সম্পন্ন হওয়। মাত্রই শরীর, মন; বুদ্ধি 
প্রভৃতি লীন হুইয়| যায় না, কিন্ত প্রারদধবশতঃ 
কিছুকাল শরীরাদি থাকে। সেই অবস্থাই 
'জীবন্ুক্তি অবস্থা । জীবন্ুক্তি-অবস্থাতে 
প্রারন্ধবশতঃ উপদেশাদি-দান সম্ভব হয়। একটি 
চাকা ঘুরাইয়! ছাড়িয়৷ দিবামাত্রই চাকার 
ঘোর] বন্ধ হইয়া] যায় না, কিন্তু সেই চাকার 
বেগ সংস্কারবশতঃ কিছুক্ষণ ঘুবিয়া বন্ধ হয়। 
সেইরূপ যে প্রারদ্ধ কর্ষের ফলে জ্ঞ।নীর শরীর 
উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞানলাভ হইবার পরেও 
তাহার সংস্কারবশতঃ কিছুকাল শরীর থাকিয়! 
প্রারঝভোগ-ক্ষয়ে শরীর প্রভৃতি নিজ নিজ 
প্রকৃতিতে লীন হইয়া গেলে অর্থাৎ মৃত্যু 
হইলে জ্ঞানী নিজস্বরূপে অবস্থানরূপ টৈবল্য- 
মুক্তি লাভ করেন। ইহাই সাংখ্যমতে সংক্ষেপে 
সাধনক্রম। সাংখ্য-দর্শনে ধ্যান, সমাধি আত্ম- 
সাক্ষাৎকারে অপেক্ষিত হইলেও উক্ত শাস্ত্র 
বিচার-প্রধান বলিয়া যোগদর্শন হইতে কিঞ্চিৎ 

জোয়ার 

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে 

অদ্ভুত জোয়ার, 

আগুনের ঢেল। পাথর চলেছে ভেসে। 

কোথা এর আদি 
কোথাই ব। শেষ; 

শুধু চলা আর চলা, 

অসীম অশেষ ! 

মেঘনার মোহনার মতো, 

প্রবাহের 
পাড় নেই কোন দিকে; 
শুধু অজানার মুখে 
মাটির ভেলায় চলি ভেসে, 

দিগন্ত পাবার আশে 
প্রতিক্ষণ চক্র একে একে । 

ভিন্ন! এই জন্ত কথিত আছে--নাস্তি 
সাংখ্যসমং জ্ঞানং নান্তি যোগসমং 

বলম্।' 

(ক্রমশঃ) 

থেকে থেকে 

আোতের ঝাপটা লেগে, 

কঙ্কাল ভেসে আসে পাশে, 
কভু আসে পন্মের কলি, 

বিধাতারে বলি 

বিচিত্র তোমার স্থষ্টি; 
পুলকে বিস্ময়ে জাগে 
শিহরণ শিরায় শিরায়) 

শুধু চলি, আর ভেসে চলি 
গ্রহ, নীহারিক] 

তারায় তারায়। 
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শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 

এখন শিদ্রার নাশ হইলে যেমন জাগৃতিই 

থাকে, তেমনি অজ্ঞানকে নাশ কিয়! কেবল 

জ্ঞানই ভেদশৃষ্ঠভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া 
থাকে। ১ 

কিংবা দর্পণে মুখের প্রতিবিষ্ব পড়িলেও 

দর্পণ ছাঁড়িয়। দ্রষ্টা আপন মুখের এক্যবোধ 
আপনিই উপভোগ করে। ২ 

জ্ঞান যে-কোন প্রকারেই হউক না কেন, 

জগতের সহিত আাক্সার এঁক্য সম্পাদন কবে 

(একথা বলিলে) ছুরি ছুরিকে থোচায়- 

এইব্নপ হয়। ৩ 

গুটিপোকা! যেমন রেশমের গুটর মধ্যে 

নিঙ্গেকে আবদ্ধ করিয়। নিজেবই সঙ্কট পাধন 

করে। কিংবা চোর যেমন (চুরি করা দ্রব্যের ) 

মোটের যধো নিজে প্রবেশ করিয়া চোরাই 
মাল সমেত ধরা পড়ে । ৪ 

অগ্নি যেমন কর্ূররকে আলাইতে গিয়া 

নিজেকেই জালাইয়া দেয়, অজ্ঞানকে নাশ 

করিয়া জ্ঞান তেমনি হয় (শিঞ্জেকে নাশ 

করে )। & 

অজ্ঞানের আবার গু হইলে জ্ঞানের অধিক 

বিস্তার হয়, তখন নিজেরই (জ্ঞানের ) নাশ 

হয়। ৬ 

দীপের বাতি মিবিবার সময় যে উৎকর্ষ 

লাভ করে (অধিক জলিয়া উঠে), তাহ! 

কেবল আপনাকে নাশ করিবার জন্ই | ৭ 

স্তনের উঠা কিংবা পড়া কে জানে? 

কিংব! জুই মল্লিক] ফুলের ফোটা ব1 শুকাইয়া 
যাঁওয়। কে জানে? ৮ 

তরঙ্গের রূপ-গ্রহণই তাহার নাশ, কিংবা 
বীজের উৎপত্তি (অস্কুরোদগম )-ই তাহার 
অস্ত । ৯ 

তেমনি অজ্ঞানকে গ্রাস করিয়া জ্ঞান 

ততক্ষণই বাড়িতে থাকে, যতক্ষণ ন! নিঃশেষে 

আপনার নাশ সম্পন্ন করে। ১* 

কল্পান্তের জল বাড়িয়। যেমন স্থল জল 

ঢুইই ডুবাইয়|! দেয়, আর কিছুই থাকে 
1 ১১ 

কিংবা হূর্মমণ্ডল যগন বিশ্ব হইতেও বাড়িয়া 

যায়, তখন প্রকাশ ও অঞ্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত 

হইয়া কেবল তাহাই (হুর প্রকাশ) হয়। ১২ 

অথবা! পি্রার নাশ হইলে (তৎসন্বন্ধীয় বা 

তৎসাপেক্ষ) জাগৃতিও চলিয়! যায় (আমি 

জাগ্রত হইলাম এই ভাবও চলিয়া! যায়) এবং 

কেবল (স্বরূপভূত ) জাগৃতিই থাকে । ১৩ 

তেমাঁন অজ্ঞাশকে শাশ করিয়া জ্ঞান উৎকর্ষ 

লাভ করে (এবং তাহারও নাশ হয়)) 

জ্ঞানাজ্ঞান গ্রাস করিয়া (শুদ্ধ, স্বরূপভূত ) 

জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে । :৪ 

চন্দ্রের মূল স্বরূপ পৃণিমাতেও পূর্ণ হয় না, 
অমাস্তায়ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না--সেই চন্দ্রের 

্বরূপভূত কলা যেমন তাহাতে শিত্য অবস্থান 
করে। ১৫ 

কিংবা অন্ত তেজের দ্বাৰা আবৃত করা যায় 

না, বা কোন প্রকার তম বা অর্ধকারে লিপ্ত 

হয় না এমন হৃর্যের উপমা শুধু ভূর্যই 
হয়। ১৬ 

তেমনি ভ্ঞানের দ্বার] প্রকাশিত কর! যায়, 



কার্তিক, ১৩৭% ] 

বা অজ্ঞানের দ্বারা মলিন (দৃষিত ) হয়- শুদ্ধ 
বহ্ষষ্বর্ূপ জ্ঞান এন্ধপ নছে, ইহা (জ্ঞানাজ্ঞান- 
বিবজিত ) শুধু জ্ঞানমাত্র । ১৭ 

পরন্ত যে জ্ঞানমাত্র শুদ্ধজ্ঞান, তাহা! কি 
আপনার স্বরূপ জানিতে পারে? চক্ষুর 

তারক কি আপনাকে দেখিতে পায়? ১৮ 

আকাশ কি আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে 

পারে? অগ্নি কি আপনাকে জালায়? কেহ 

কি নিজে নিজের মাথার উপর চড়িতে 

পারে? ১৯ 

দৃষ্টি কি আপনাকে দেখিতে পায়? স্বাদ 
কি আপনার স্বাদ আপনি চাখিতে পারে? 

নাদ কি আপনার ধ্বনি আপনি শুনিতে 

পায়? ২০ 

হর্য কি আপনাকে প্রকাশিত করে? ফল 

কি আপনাকে ফল দেয়? গন্ধকি আপনার 

গন্ধ আত্বাণ করিতে পারে? ২১ 

তেমনি (শ্বরূপভূত) জ্ঞান আপনি 
আপনাকে জানিতে পারে ন1 (তাহাই বুঝিয়! 
রাখ) সুতরাং এই জ্ঞান জ্ঞাতৃত্ব বিলাই 
কেবল জ্ঞান মাত্র। ২২ 

আর (শুদ্ধ) জ্ঞানের যদি জ্ঞাতৃত্ব থাকে 

তৰে কি এজ্ঞান অজ্ঞান হইতে পারে 
না? ২৩ 

তেমনি যাহাকে তেজ বলে, তাহা নিশ্চয়ই 
অন্ধকার নহে,-পরস্ত তেজকে ইহা তেজ" 

বলিলেই কি তখন তেজ হয়? ২৪ 

তেমনি ধাহার “হওয়া” বা না হওয়।' 

এস্ছুটি ধর্মই নাই, তাহার সম্বন্ধে এই কথা 
বলিলে তিনি মিথ্যাই হইয়! যান--এক্সপ মনে 

হয়। ২৫ 

সর্বথা “কিছুই নাই, এই যদি ব্াবস্থ। 

(স্থিতি ) হয়, তবে “নাই? এই জ্ঞানই বা কোথা 

হইতে হইবে? ২৬ 

শ্রীজ্ঞানেশ্বরের “অমৃতান্বভব' &৫৯ 

কিছুই নাই" ইহ] শৃন্তবাদীদের সিদ্ধান্ত, 
ইহাতে কোনও সত্ব! (সিদ্ধান্ত) সিদ্ধ হয়? 
বস্তুর উপর শৃন্গত্বের বৃথা আরোপ হয়। ২৭ 

দীপ নির্বাপিত করিলে যে নির্বাণ করে, 

সেই যদি নির্বাপিত হয়, তবে “দীপ নাই এই 
জ্ঞান কাহার হইবে? ২৮ 

কিংবা নিদ্রা আসিলে নিদ্রিত পুরুম যদি 

প্রাণ হারায়, তবে “নিদ্রা ভালই হইল' এই 
জ্ঞান কাহার হইবে? ২৯ 

ঘট থাকিলে ঘটত্বের জ্ঞান হয়, ঘট ভাঙিলে 

তাহার ভাঙিবার আভাস হয়, মুলত: ঘটই 

যদি না থাকে, তবে “ঘট নাই" ইহা কে 

বলিবে? ৩০ 

(সুতরাং) তেমনি (জ্ঞানর্ূপ আম্মা ) 

“আছে' কিংবা “নাই” (“অস্তিত্ব ও “নাস্তিত্ব) 

,কিছুই দেখে না-এই আত্মজ্ঞান অস্তিত্ব 
“নাস্তিত্ব' বিনাই বিছ্যমীন। ৩১ 

(পূর্বপক্ষ ) পরস্ত এই শুদ্ধ পরমাস্থা 
অপরের কিংবা! আপনার নিজের বিষয় হইবার 

যোগ্য নহে, সুতরাং ইহাই তাহার শূন্তত্বের 

(নাস্তিত্বের) কারণ । ৩২ 

(দৃষ্টান্ত দ্বারা! উত্তর) একজন অরণ্যে 

নিদ্রিত হইল, তাহাকে অন্ত কেহই দেখিল 
ন1,- এবং তাহারও নিজের কোন স্মরণ 

থাকিল না। ৩৩ 

পরস্ত সে জীবিত নাই, এন্ধপ মহে-_ 

সেইরূপ (শুদ্ধস্ব্ূপ পরমাত্বাও ) শুদ্ধ অস্তিত্ব 

মাত্র-_ইহা “আছে' কিংবা “নাই” এন্সপ বলা 

সহ করিতে পারে না। ৩৪ 

দৃষ্টি যদি ঘুরিয়া আপনাকে দেখিতে চায়, 
তবে তাহার “দৃষ্টিত্ব' চলিয়া! যায়। পরস্ত তাহ! 

নাই--এরূপ নহে, কারণ মূলতঃ উহার জ্ঞাতৃত্ব 

থাকে (অন্য বিষয় দেখিতে পারে )। ৩৫ 

কিংবা আধারের মধ্যে যদি কোন কৃষ্ণবর্ণ 



&$৬৩ 

পুরুষ থাকে* তবে সে নিজে আপনাকে কিংবা! 
অন্ত কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না--তথাপি 
'আমি আছি" এই জ্ঞান তাহার পূর্ণ মাত্রায় 
থাকে। ৩৬ 

তেমনি পরমান্নার 'থাকা' বা না থাকা" 

ইহার কোনটাই মান্বষের স্তায় প্রমাণ কর! যায় 
না। শুদ্ধ পরযাত্বা নিজে যেমন আছেন, 
তেমনই আছেন । ৩৭ 

নির্মল আকাশের ব্যাপ্তি যদি (অন্ত বস্ত- 

সংযোগে ) বিগড়াইয়া গিয়াছে দেখা যায়, 
তবে আকাশ স্ব-স্বর্ূপে তেমনই থাকে, অন্ত 
লোকের কাছেই শুধু তেমন দেখা যায় 
না। ৩৮ 

কিংবা পুফরিণীর স্বচ্ছজলের নির্মলত্ব নষ্ট 
হইলেও জল-হিসাবে তাহা ঠিকই থাকে, শুধু 
অন্য লোকে দেখিতে পায় না। ৩৯ 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 

তেমনি আত্মস্বর্ূপের দিকে দেখিলে আতা 
“অস্তিত্ব “নাস্তিত্ব' ছাড়িয়াই স্ব-স্বব্ধপে স্বয়ং- 
সিদ্ধ। ৪০ 

নিদ্রা টুটিলেই কিছুকাল জাগৃতির জ্ঞান 
(আমি জাগিয়াছি_ এই জ্ঞান) থাকে; তাহার 
পর পূর্ণ জাগৃতির অবস্থায় শিড্রা বা জাগৃতি 
হইতে ভিন্ন এক জাগ্রত অবস্তা আসে-তখন 
নিদ্রা বা জাগৃতির ভানই থাকে না। ৪১ 

ভূমির উপর ঘট বসাইলে ভূমি সকুস্ততা 
প্রাপ্ত হয় (ঘটযুক্ত হয়), ঘট সরাইয়] 
নিলে ভূমি ঘটহীন হয় (নিকুস্ততা প্রাপ্ত 
হয়)। ৪২ 

পরস্ত এ-ছুটি ধর্মই ভূমির অঙ্গ স্পর্শ করে 
না) ভূমি ভূমিই থাকে, শুদ্ধ যে (জ্ঞানস্বরূপ ) 
আত্মা, তাহা তেমনি দোবশুন্ত শুদ্ধস্বর্ূপ | ৪৩ 

ইতি চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত । 

নিবেদন 
শ্রীভবতোষ শতপথী 

এবার এনেছি মা বক্তজব।! 

অনেক আদরের দেহাতি ফুল! 

হৃদয় ভেঙে ভেঙে দ্ধ ধুপ-_ 

তাও কি তোর পুজা হবে গো ভুল! 

ক্লান্ত কারাগারে-দীর্ঘশ্বাসে _ 

জেলেছি বেদনার দীপ্ত শিখ! ! 
শুভ্র সত্তার শঙ্খ রবে-- 
মন্ত্র পাঠ করি : ভাগ্যলেখ। ! 

অন্ধ অনার্রে পড়েছি পিছে-_ 
মানবরূপে আয় £ মাটির ঘরে! 

জীবন-জর্জর ! বেত্রাবাতে-- 
মৃত্যু-লাঞ্ছনা! আমাকে ঘিরে !! 

উগ্র অধিকারে--ব্যগ্র পাপ! 

জীর্ণ জনতার--কণ্ঠস্বর ! 
মৌন মানবত। : বাক্যবাণ ! 
প্রহার হানে-_হীন শক্তিধর !! 

তবে কি অযৃত অলীক স্তব! 
কবির কল্পনা! অবাস্তব! 
সমূহ সির দৃষ্টরূপ ! 
সবই কি মতিভ্রম! অসম্ভব! 

কানন-কান্তার--সাগর-নদী-_ 
চন্দ্র-সূর্যের রাত্রিদিন ! 
তবে কি একাধারে- মিথ্যা সব! 
বিত্-ৰঞ্চনা! যুক্তিহীন !! 

এ যে দিকে দ্দিকে_অট্রহাসে 
রক্তলোভাতুর পার্্চর ! 
কালের গ্রাসে- কাদে কাতর জীব 
ছুঃখহর! দেবী! রক্ষা কর!! 



জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ 
 পূর্বাহবৃত্তি ] 

শ্রীঅমূতকুমার বিশ্বাস 

প্রাচীন ভারত-চিত্ত জাগতিক ভোগৈ- 

্র্কেই “একমেবাদ্ধিতীয়ম' ব'লে গ্রহণ 
করেনি | শুধু তাই নয়, বোধ হয় বাহ ভোগ- 
বাদকে জীবনে প্রধান স্তানও দেয়নি, বরং যেন 

তাকে অন্ত কোন লক্ষ্যবস্তুকে পাবার উপায়স্বরূপ 

উপকরণরূপেই গ্রহণ করেছে বরণ করেছে । 

তাই তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকারও করেনি এবং 
ব্যাবহারিক জীবনে একমাত্র রূপেও দেখেনি । 

এর ভুরি ভূরি প্রমাণ আছে ইতিহাসের উজ্জ্বল 

অধ্যায়গুলিতে । সহঙ্গ উপলব্ধির জন্তে ছুটে 

দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক । 

রাঞজা অশোক-দিখ্বিজয়ী বীর, সার! 

ভারত জুড়ে তার রাজত্ব, সাম্রাজ্য । ভোগ ও 

এশখরের আকাজ্ষ। না! থাকলে এত বৰ রাজ্য 

প্রতিষ্ঠা কর! তার পক্ষে সম্ভব ছিল ন1--এ খুব 

সত্যি। তেমনি এই এড় জগতের মোহকে 

কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং ভালভাবেই 
ছিন্ন করেছিলেন । ধর্মচিন্তা এবং অধ্যাত্মভাব 

দ্বারা তিনি চার বাজকার্ধকে নমরল এবং 

"সখানে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এ"পর্যস্ত 

গীর! দেশহিত এবং জগৎ-হিত, প্রজাহিত এবং 

মানবহিত এ দুয়ের মধ্যে একটা সামগ্ুস্ত ও 

সমন্ঘয় করার চেরা করেছেন, রাজা অশোকের 

নাম তাদের শীর্ষে। শত্যি কথা বলতে কি, 

“দেবানাং পিয় পিয়দশি রাজ। অশোক ছাড়া 

ভগবান্ বুদ্ধের জগৎজোড়া প্রভাব কম্পন? 

করাই যায় না। বুদ্ধের প্রেম ও মৈত্রীর বাণীর 

সার্থক রূপায়ণের প্রথম দৃঢ় এবং ব্যাপক প্রয়াস 

অশোকের জাবনে। তিনিই তো যথার্থ 

রাজষি। 

আর একজন-পুষ্যতৃতি বংশের রাজা 
হর্ষবর্ধণ | তার আবির্ভাব-কাল অশোকের 

ন'শ বছর পরে খুষ্টায় সপ্তম শতকে । সেই 

সময়ে তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের একচ্ছত্র 

অধিপতি । অশোকের মতোই কোন সন্প্রদায়- 

বিশেষের ওপর তিনি কোনরকম অত্যাচার 

করেননি $ আর একই ভাবে প্রজাহিতে জীবন 

উৎসর্গ করেছেন। একদিকে দিগ্বিজয়া বীর 
আর একদিকে পরম পামিক প্রজাপালক। 
তিনিও রাজগ্ি। এতিহাসিক যুগের এই দুই 
উজ্জ্বল দৃষ্ান্ত | 

পাশ্চাত্য দৃষ্টি অঙ্থযায়ী খাদের জীবনে 

ধর্মভাব অধ্যাক্স-চিন্তার রেশ দেখা না (গলেও 

ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, ধীদের জীবন রাজনীতি লোক- 

নীতির কুটিলতায় ভরপুর, ভারতে দেখি সেই 

ভূপতিবৃদদও অধ্যান্নকে অস্বীকার করতে 

পাবেননি। আর এই প্রকার রাজারাই 
ভারতে প্রাধান্ত পেয়েছেন “লাকযানশে এবং 

আদর্শ নরপতিরূপে সমাজে তারাই স্বীকৃত। 

এই-ই ভারতের শাশ্বত রূপ্) বৈশিষ্ট্য, 

সম্পদ । পাথিৰ ভোগস্থখকে এদেশ বড় ব'লে 
মনে করে না। তা যে করে না, তার আর 

এক প্রমাণ সাধারণে প্রচলিত প্রবাদশ-্বাক্য-- 

সুখ চেয়ে সোয়ান্তি ভাল'। ত্তখের চেয়ে 

শাস্তিকেই মঙ্গলময় ব'লে জেনেছে ভারত। 

সুখান্থসন্ধানের শেম নেই, পিরস্তব ভোগ- 

কামনার পরিসমাপ্তি নেই। একান্ত পাথিৰ 
এশ্বর-স্থখ দীনতাকে দূর করতে পারে না; 

না ব্যক্তিদীনতা, না সমাজদীনতা। জড় 

প্রকৃতির অবিরাম আরাধনায় পশ্চিম ছুনিয়। 
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আজ বিপুল এখবর্ষের অধিকারী, আমাদের 
কল্পনার অতীত । মকিন মুলুকে কেউ নাকি 
নতুন মোটর গাড়ি ছ-মাসের বেশি চড়ে না; 
জার্মানিতে নাকি ঘরে ঘরে টেলিভিশন | কিন্ত 

একের তুলনায় অন্য সমাজ বিশেষ অংশে দীন। 

সেই রকম ব্যক্তি-বিশেষে কেউ আবার 

প্রতিবেশী অপেক্ষা কম সখী । সুখের তাই 

বহু তারতম্য আছে। ফলে হীন প্রতিযোগিতা । 

যে £কউ অগ্রমত্ত ভাবে চিন্তা করলেই এব 

সারবস্তা বুঝতে পারবেন। পাশ্চাতা ভাব 

থেকে আজ আর আমর! মুক্ত নই, বিশেষ 

শহরে লোক । নিয়তই আমাদের দ্রব্য-সামগ্রীর 

অভাব বোধ ঘটছে এই যন্ত্রযুগে । স্বায়ত্তে 

থাক আর না থাক, সুখের সামগ্রীকে ঘরে 

আনতেই হবে, যেমন করেই হোক। নইলে 
মান বাচে না? ভদ্রতা রক্ষা হয় না। এতে 

জীবন অযথ1 ভারবহুল হয়ে ওঠে । 

অপরপক্ষে শান্তিকামী জীবন পাথিব দৈন্য 

সম্পূর্ণ এড়াতে ন! পারলেও তার মালিন্ত থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত । শান্তিময় জীবনের কোন শ্রেণী- 
ভেদ নেই। সে জীবন সহজ সরল অনায়াস- 

সাধ্য। জীবন সেখানে ভার নয়, আনন্দময় 

বলেই লঘু। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে তাই 
এখানে সহজ আদানপ্রদানই মুখ্য) সহ- 

যোগিতার ভাবই প্রকট | 

ব্রাঙ্গণই তাই এই সমাজের আদর্শ, মুখ্য | 

বাহুল্যবর্জিত পাথিৰ কোন বৃত্তিশূন্ত ত্যাগময় 

ক্ষমাশীল এবং নিরন্তর সামুহিক কল্যাণ-চিন্তাই 
ব্রাহ্মণের জীবন । অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও তার 

অন্ততম শীল। এই ত্যাগময় স্বার্থশূন্ত লোক- 
সেবার জন্তই তিণি সমাজের পৃজ্য, লোকগণের 
প্রণম্য। যে মুহুতে ব্রাঙ্গণকে প্রণাম করা হয়, 

তখনই তার জীবনকে তার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ব'লে 

স্বীকার করি। আর শ্রেষ্ঠ বলে মানি বলেই 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 

তা আমার আদর্শ এবং অন্ৃকরণযোগ্য। 

অবচেতন মনের এই সংবেদনশীলত। ব্রাঙ্গণত্ে 

উন্নীত হবার সোপান, এবং বাহ সংস্কারাবলী 

সেই সোপানের রেলিং | তাই স্বামী বিবেকা- 

নন্দ বলেন--সকলকেই ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করাই 
ভারতের লক্ষ্য। আদিতে সবাই ব্রাঙ্গণই 

ছিল, সবাই কালে ব্রাঙ্গণই হবে।৯ ব্রাহ্ষণ- 

কুলে জন্ম কাউকে ব্রাহ্মণ করে ন1। নানারূপ 
্রন্ষণ্য সংস্কার তার সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, কারণ 

সেই পরিবেশেই তার লালন-পালন হয়; 
বংশান্ক্রমে ব্রহ্ষণ্য-গুণাবলী আয়ত্ব করা তার 

সহজ হয়, করেও। কিন্ত তা যর্দি না হধঃ 

তবে আর কেবল জন্মগুণেই কেউ ব্রাঙ্গণ নয় ।২ 

কারণ এই সত্যপালক সদ্গুণাবলী সতত 

অন্থশীলনের এবং মননের দ্বারাই স্বভাবে 

পরিণত হয়। স্বভাবগুণেই মানুষ ব্রঙ্গণ বা 

চণ্ডাল হয়, জন্মে নয়। এই সমাজ-কল্যাণকর 

বিশেষ গুণাবলী যাতে নষ্ট না হয়ে আদর্শরূপে 

সমাজে বিরাজ করে, তারই জন্তে সমাজে 

ব্রাহ্মণের এত নম্মান পুজা প্রতিপত্তির ব্যবস্থা, 
আবার অগন্তদিকে তাকে অনচিন্তা থেকে 

মুক্তিদান। যাতে বে-কেউই এই গুণাস্বিত, 

তার সেবা! থেকে সমাজ বঞ্চিত না হয়। 

এইভাবে স্বভাব এবং প্রবণত। অন্বয।য়া 

মানুষের বর্ণ এবং জাতি নিণীত হয়; এবং 

স্বামীজীর মতে এখন একমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রেই 

এর প্রচলন অন্তরীণ হয়ে রয়েছে । জ্োতিযেই 

একমাত্র প্ব জাতি নির্ণয় হয়। বর্তমান থে 

জাতিপ্রথা এ ভারতীয় গুণগত জাতির বিকার- 
মাত্র এবং অজ্ঞানতার বশে জনসাধারণ একেই 

১ একবরমিদং পুবং বিম।সীদ্ যুধিষ্টির | 
কর্মক্রিয়া বিশেষেণ চতুর প্রতিষঠিতম্ ।--মহ|ভারত 

২ জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈদ্বিজ উচাতে ৷ সবেপনী 
রাধাকৃষ্ন কতৃক ১৩18191590৭ 9০০15? গ্রন্থে উদ্ধৃত । 
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শাশ্বত ব'লে জেনেছে, এই ধর্ম ব'লে মানছে। 

এর মাধ্যমে কত অন্যায়, কত অবিচার, কত 

অত্যাচার স্থান পেয়েছে, ত1 চিস্তাও করে না 

লোকে । স্বাধীন চিন্তাই লোপ পেয়েছে, 

মঙ্গলৃষ্টিই নষ্ট হয়েছে দেশের দীর্ঘ দিনের 
তন্্রায়। তাই শান্ত্রবাক্যও বিকৃত-ভাবে 

ব্যাখ্যাত হয় দেশে এবং লোকেও বাহবা! 

দেয়; লোকবুদ্ধি এমনি ভাবেই আচ্ছন্ন! 
ভুলেও চিন্তা করি না অনাদি কালের এই 

সমাজ নানা সংঘাত নানা বিবর্তনের মধ্যে 

দিয়ে এসেছে । সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে 

সে সমাজকে বহু সময়ে এমন নিয়মের শাসনে 

চলতে হয়েছে, যা কখনই চিরাঁগত হ'তে পারে 
ন)। ব্যক্তি-জীবনে যেমন বিশেষ সময়ে 

বিশেষ নিয়ম মেনে জীবনরক্ষা করতে হয়) 

সমাজ-জীবনেও তেমনি কালভেদে যুগভেদে 

বিশেষ শিয়ম বিশেষ শাসনের প্রবতন হয়েছে। 

শাস্ত্রকারদের মধ্যে যে মতভেদ ছিল (আছে), 

তার কারণ তীর] স্বাধীন চিন্তাশীল এবং 

মশনশীল ছিলেন; আর বিভিন্ন সময়ের 

সমাজের প্রতিফলন তাদের চিন্তার ওপরে 

পড়েছে । তাই দেখ যায়, বিপবা-বিবাহ শাস্ত- 

সম্মত আবার শান্ত্বিরুদ্ধও বটে? সমুদ্রযাত্র। 

কখনও শানে নিশিদ্ধ, আবার শান্ত্রাহমোদিত? 

ক্গণ্য সম্পর্কে কোথাও গুণের মাহায্ম্য-বর্ণন, 

আবার কোথাও কুলের দৌহাইয়ে শাস্ত্র 

উল্লসিত 

আসল কথা-শাস্ত্র থেকে কী গ্রহণ ক'রব 

এবং কী বর্জন করব; তা আমাদের 

নিক্ষেদ্বেরকেই ঠিক করতে হবে। কিন্ত তার 

নীতি (0769702) কি! সেটা হল যা সমঙ্টির 

(সামৃহিক) কল্যাণপ্রদঃ “বহুজনহিতায় বহুজন- 

খায় | এরই ওপর স্বামীজী জোর দিয়েছেন। 

পুঁথিবদ্ধ প্রাচীন যা কিছু আছে, তাই যে শাস্ত্র 

জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ ৫৬৩ 

ব'লে মানতে হবে, তা নয়। তাতে তা হ'লে 

পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। বর্তমান 

সমস্যার যুগোপযোগী বিধান যদ্দি কোন প্রাচীন 
শাস্ত্রে পাওয়! যায়, তবে সেই হবে শাস্ত্র । ন' 
পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। কতকগুলি 

শাশ্বত সত্য আছে, যেগুলি বেদে বিধৃত। তার 

ওপর ভিত্তি ক'রে নিজেদের মঙ্গলবুদ্ধি প্রয়োগ 

ক'রে স্বাপীন বিচার দিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে 

সমস্যার যে সমাধান আমরা ক'রে “শব, তাই 
হবে তখন শান্ত্র। সেই জন্তেই সেই যুগপুরুষ 
বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন-বেদই প্রকৃত 

ধর্মগ্রন্থ, নিত্য শাস্ত্র ও ঞ্রব এবং তার একমাত্র 

যথার্থ টাকা গীত । আর য। কিছু-_-তা যতক্ষণ 
বেদকে অমান্ত করছে না, ততক্ষণ গ্রাহা। 

অন্যথায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য | 
স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের মধ্যেও এই 

চিন্তার সঙ্গতি বেশ লক্ষ্য করাযায়। যাতে 

শাস্ত্রের শিত্য সত্যসমূহের প্রতি লোকের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয় এবং সমাজে সেই শ্রোতঃপ্রবাহ 

সষ্টি হয়-__সেই দ্বিকেই ছিল তার বিশেন ঝোঁক । 
পুনরায় বর্ণাশ্রম-শির্ভর সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্তে 

সমাজে মুক্তির আবহ স্ষ্টির জন্যে তিনি মঠে 

অব্ান্গষণ অন্থপণীতকেও উপবীত দেবার ব্যবস্থা 

করেছিলেন । দ্বিজ-সংস্কার আবার আনতে 

হবে। গুণই যখন মানুষের বিচার-দণ্ডঃ তখন 
তাকে অস্বীকার কর! পাতকের কাজ এবং 

ত কর! শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হবে--বলাই বাহুল্য । 

দেশের এতিহও তাই ই সমর্থন করে। 

মহাভারত-রামায়ণের যুগে অধিকাংশ প্রখ্যাত 
শি 

ফা টিতাচালি- 74-91-1752 
20 113. 

৪ সত্তাধিকে। ব্রাঙ্গণঃ হ্যাৎ ক্ষত্রিয়ন্ত্র রজোধিকঃ। 
তমোধিকো ভবেদ বেগ্ঠো। গুণসা মান্ত শুদ্রতঃ ॥ 

__সবেপিলী রাধাকুষ্জন কতৃকি 46118101৪০0 5০০1০ 

গ্রন্থে উদ্ধৃত। 



৪৬৪ 

ঝষি জন্ম এবং কুলপরিচয়ের দ্বার] মর্যাদা লাভ 

করেননি ; না সমসাময়িক যুগে, না উত্তর- 

পুরুষের চিত্বে। ব্যাসদেব, বিশ্বা মিত্র, বশিষ্ট, 
দ্রোণ, কপ, পরশুরাম এবং আরও অনেক চরিত্র 

তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । কিন্তু বোড়শ শতকে 

স্মার্ভ রঘুনঙ্দন এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। 

বললেন £ কলিতে বাস ছুই জাতির--কেবল 

ব্রাঙ্গণ আর শুদ্রের। হঠাৎ খেয়ালের বশে 
এত বড় একজন পণ্ডিত এমন উক্তি করলেন 

এবং ব্যবস্থা দ্িলেন-ত তে! নয়। কারণ 

একটা অবশ্যই আছে। সেটা ছিল মৃসলমান 
গৌরবের যুগ । ছু-তিনশ বছর মাগে থেকেই 
তার শুরু । স্বদেশের ক্ষত্রিয় এবং বেশ্ব যাদের 

হাতে শামনদণ্ড এবং ধনোৎ্পাদনের ক্ষমতা 

তারা স্বস্থানচ্যুত) তারা সর্বপ্রকার প্রাধান্ত 

এবং অগ্রাধিকার বঞ্চিত। মুসলমান শাসণ 

তখনও পর্ধস্ত বিদেশী শাসনরূপেই এদেশে 

পরিগণিত | ইংরেজ আগমনের পূর্বে ছুই সমাজ 
পরস্পরে খুব কাছে আসার আকর্ষণ 

অনুভব করেনি। ছুই একজন প্রজাহিতৈষী 

সুলতানের আমল ছাড়া ছুই সমাজের 

মধ্যে সন্দেহ ঈর্ধা বিদ্বেন বিশেষরূপেই 

বিছ্মাণ ছিল । আর বিজিত সমাজ হিসেবে 

বিজেতার দৃঢ় মন্থর প্রভাব হিন্দু-সমাজ 

এড়াতে পারেনি । ব্রাঙ্গণেতর সম্প্রদায়গুলি 

সহজেই সেই অবস্থায় সংস্কারভ্র্ হয়ে 

বসেছিল। অন্থলোম ব্যবস্তায় ত্রাঙ্গণ ও 

অবাঙ্ষণের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদাশের 

কোন বাধা নেই। ফলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্গণাও 

বিকৃত হবার উপক্রম। তবে তো হিন্দুর 

হিন্দুত্ই যায়। হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে 

ত। হ'লে ব্রাঙ্গণকে বাধতেই হবে, ব্রাহ্মণেতর 

জাতির সংস্পর্শ এবং তার সংমিশ্রণ ব্রাহ্মণের 

বর্ধ করতেই হবে। যদিচ চারবর্ণে ই ব্রাঙ্গণ 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

কন্ঠারত্ব সন্ধান করতে পারে, কোন কোন 

শাস্ত্রে শৃদ্র-বর্ণে ব্রাহ্মণের বিবাহ নিমিদ্ধ এবং 

কালে তা সামাজিক রীতি হয়ে দাড়ায়। 
এ অবস্থ/য় ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়গুলিকে শুদ্র- 

সম্প্রধায়ভূক্ত ঘোষণ। করলে ব্রাঙ্গণরক্ষা পায় 

হিন্দুত্বও রক্ষা হয়। মনে হয়, এই রকমই কোন 

বিচারধারা স্বৃতিকারকে অন্প্রাণিত করেছিল । 

যদি এই-ই সত্যি হয়, তবে সেই সমাজ- 
রক্ষকের আশ ছিল -কালে ব্রাঙ্ণ আবার 

তার রক্ষিত ধন-সম্পদ্ ব্রহ্গণ্য সংস্কার অন্ঠান্ত 

বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ করবে। 

তিন-শ বছর পরে খুষ্টায় উনিশ শতকে তা হলে 

বলব সেই মহাপণ্ডিতের আশ! কামনা! পূর্ণ 
হয়েছে। জন্ম-সংস্কারে কর্ম-সংক্কারে যথার্থ 

ব্রাহ্মণ সেই সাধকশ্রেষ্--যিনি জীবিতকালেই 

মানব-সমাজে অবতাররূপে পৃজিতঃ তিণি 
শেষ পর্যস্ত একজন অব্রা্ষণকেই* তার সঞ্চিত 

সম্পদ সমর্পণ ক'রে প্রধান শিষ্যত্তে বরণ 

করলেন। এর পরেও কি আমরা অবুঝ হব! 

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় 

এক রকমের সমাজ-আন্দোলন শুরু হয়। 

সম্প্রদায়-বিশেন বিভিন্ন বার্ণ উন্নীত অথবা 

চিহ্নিত হ'তে চান-কেউ ব্রাঙ্গণ, কেউ বা 
ক্ষত্রিয় এই বকম। এবং এর জন্ঠে শান্তীয় 

প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে প্রচার করতে থাকেন। 

স্বামী বিবেকানন্দেরই স্বপ্রান্থযায়ী এ শুরু 

হয়েছে এবং আজও চটলছে। কেউ যদি 

উন্নতি চায়, শুদ্ধি চায়, ওপরে উঠতে চায়, 

*গ্রর্থনা, লেখককে কেউ ভুল বুঝবেন না। পৃবণীশ্রমের 

বর্ণকৌলিম্ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব মত এবং অপরাপর 
লেখকের মত বঠমান লেখকের পরিচিত। ম্বামীজীর অনু 

প্ীতবপেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় এ আন্দোলনের স্বরূপ বুঝে 

পারেননি বলেই মনে হয়। জব: 'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধাি 

(পৃঃ ২৮)। 



কার্ধিক, ১৩৭* ] 

সেতো! ভাল কথা। সে ক্ষেত্রে আমাদের 

সাহায্য করাই উচিত। এতে আমাদের 

গোসা হওয়া উচিত নয়। জাতি-বিসর্জন (বর্ণ- 

পরিবর্তন) যদি অন্যায়, তবে জাতি-্চ্যুতিও 

অন্তায়। যে যুক্তিতে উধ্বগতি হ্ঠায়সম্মত 

নয়, সেই একই যুক্তিতে নিম়গতিও শিয়ম- 

বিরুদ্ধ। তবে তো। গতি-ই রুদ্ধ করতে হয়। 

কিন্ত এই জাতিই যে জীবন-সে-কথা ভূললে 

চলবে না। 

ধারা এর পরেও এ সমাজ-আন্দোলনকে 

স্থনজরে দেখতে পাবেন না, অন্তায় ব'লে মনে 

করেন, ভারদের তবে পবীন্দ্রনাথের এ আন্দোলন- 

সমর্থনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ-বিময়ে 
তিনি স্থিরবুদ্ধি ছিলেন এবং ভারি সুন্দর উপায়ে 

অনবদ্য ভঙ্গিতে এ খঞ্জকে আশীর্বাদ করেছেন 

এবং যজ্ঞ-বিরে।ধীদের শাসণও করেছেন । 

বিশ্ববিজয়ী বিপ্রাবী তুমি ৫৬৫ 

“আজ যদি আপনাদিগকে ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 

বৈশ্য বলিষ। প্রতিপন্ন করিবার উচ্চাকাজ্ঞা 

আমাদের মনে জাগিয়! থাকে, যদি আমাদের 

সমাজকে পৈতৃক গৌরবে গৌরবাস্বিত করিয়াই 

মহত্ব লাভ করিতে ইচ্ছ। করিয়া থাকি, তৰে 

তো আমাদের আনন্দের দিন। আমরা 

ফিরিঙ্গি হইতে চাই না, আমরা দ্বিজ হইতে 

চাই। কুদ্র বুদ্ধিতে ইহাতে ধীহারা বাধা 

দিয়া অনর্থক কলহ করিতে বসেন, তর্কের 

ধূলায় ইনার সদূরব্যাপী ঘফলতা ধাহারা শা 

দেখিতে পান, বুহত্ভাবের মহত্বের কাছে 

আপনাদের ক্ষুদ্র পাঙ্ডিতোর ব্যর্থ বাদবিবাদ 

ধারা লজ্জার সহিত নিরস্ত না করেন, 

উাহার1 যে সমাঞ্জের আশ্রয়ে মাহৃম হইয্ানেন 

সেই সমাজেরই শক্র ।' 

_ ব্রাঙ্গণ, রবীন্্-রচনাবলী নর্থ খণ্ড । 

(ক্রমশঃ) 

বিশ্ববিজয়ী বিপ্লবী তৃমি 

শ্রীমতী নলিনীবাল! বসু 

গুরুপদ-রজে মাথি লয়ে তু কে তুমি ঈাড়ালে আসি? 
তোমার উদয়ে প্রকাশে আলোক-দূরে গেল তমোরাশি 

তোমার বিশাল নয়নে ঝলিছে জ্ঞান ও প্রেমের আলো 

মানুষেরে তুমি হে নরদেবতা, এত কী বেসেছো ভালো! 

বিশ্বের অণু-পরমাণু মাঝে নিরখিলে ভগবান্ 

চগ্ডাল মুচি মেথরের লাগি' ব্যথিত তোমার প্রাণ ! 
বিশ্ববিজয়ী বিপ্লবী তুমি-_তুমি চির-সগ্যাসী 

কত দীন-তাপী চরণে তোমার মুক্তি লভিল আসি! 

প্রতি জীব মাঝে নিরখিয়া শিব সেবা দিলে সবাকার 

শিব ম্বন্দর ! চির-ভাম্বব ! তোমারে নমস্কার ! 



স্বামীজীর মন্নিধানে 
| পূর্বাহবৃত্তি এ 

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বামী আত্মানন্দ 
স্বামী আত্মানন্দের পূর্বনাম ছিল গোবিন্দ- 

প্রসাদ শুকুল (শুরু)। মালদহ জেলার 

হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে এক ত্রাঙ্গণবংশে সম্ভবতঃ 

১৮৬৮ খুং তাহার জন্ম হয়। মপ্যভারতে 

তাহার পুর্বপুরুঘিগের আদি শিবাম ছিল। 

আচারনিষ্ঠ ত্রাঙ্ষণকুলে জন্ম 'বলিয়া তিনি 

ব্রাক্ষণোচিত সংস্কার স্বাভাবিকভাবেই 

পাইয়াছিলেন। 

কলিকাতা বিপন কলেজে তিনি বি-এ 

পর্যস্ত পড়িয়াছিলেন। খগেন (স্বামী বিমল নন্দ ) 

যে ছাত্রদলের নেতা, গোষিন্দচন্দ্রও ছিলেন সেই 
দলভুক্ত । কলেজে পাঠকালে তিনি খগেনের 

নিকট শ্রীরামকঞ্চ মঠের বিষয় জানিতে পারেন | 

কলিকাতায় প্রথমে তিনি অন্ত কোথাও 

থাকিতেন, পরে খগেনদের বাড়িতেই 

থাকিতেন। এই সময় সুণীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) 

প্রভৃতির সহিতও তাহার পরিচয় খটে। 

স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের 

কিছু পূর্বে ১৮৯৬ খুঃ গোবিন্দচন্ত্র আলমবাঞ্জার 

মঠে যোগদান করেন। তখনকার সামাজিক 

প্রথান্ন্যায়ী তিনি অল্সবয়মে বিবাহিত হন। 

কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য, ঈশ্বরলাভের জন্ঠ ব্যাকুলতা 
তাহাকে সংসারত্যাগে বাগ্য করিয়াছিল । 

১৮৯৮ খুঃ শেষে বা ?৯৯-এর প্রথমে তিনি 

স্বামীজীর নিকট সন্যাস-দীক্ষা লাভ করিয়া 

'আত্মানন্দ” নামে অভিহিত হন। রামক্- 

সঙ্ঘে “শুকুল মহারাজ” নামেই তিনি পরিচিত। 
নিজের সন্যাসের কথায় স্বামী আত্মানন্দ 

বলিয়াছিলেন ঃ ছেলেবেলা! থেকেই আমার 
অজীর্ণ রোগ; রোগে ডূগে ভুগে শেষে মনে 

হ'ল এই শরীর দ্বারা জীবনের উন্নতির কোন 
আশা নেই। যদি মহৎ কোন কাজে শরীরট! 

পাত করতে পারি, তাই রামকৃ্ণ-সঙ্ঘে চলে 
এলাম। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, “কি, সাধু 

হ'তে এসেছ? আমি করজোড়ে উত্তর 

দিলাম, “আজ্ঞে না, সাধু হবার উপযোগী 

শরীর মন কোনটাই আমার নেই। এই পচ! 
শরীরটা আপনাদের সেবায় লাগিয়ে পাত 

ক'রে দিতে পারি তো পরজন্মে অবশ্যই ভাল 

শরীর হবে-এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছি।, 

আমার কথা শুনে স্বামীজী বললেন, 179৮৪ 

08:৮) জোরে দু-তিন বার উচ্চারিত স্বামীজীর 

গান 70৮ কথাটি আজও আমার কানে 

বাজছে! স্বামীজী কালবিলম্ব না করে 

পরদিনই আমাকে সন্যাস দিলেন। 
গুরু-আজ্ঞা! শিরোধার্শ করিয়া অসীম উদ্ভমের 

সহিত কাজ কবিলে ছুরূহ বিষয়েও অল্পসময়ে 

পারদশিতা-লাভ সম্ভব, স্বামী আত্মানন্দের 

জীবনের একটি ঘটন1 হইতে তাহ জান1 যায়। 
একদিন ম্বামীজী মঠে গান গাহিতে গাহিতে 

তাহাকে বলিলেন, “শুকুল, তবল! বাজ! তো1।' 

শিষ্য বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, “জানি ন1।” 

স্বামীজী ধমক দিয়! বলিলেন, “জানিস্ নে কিরে, 

শিখেনে |, ইহাতে স্বামী আত্মানন্দের তবলা- 

শিক্ষার আগ্রহ হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে উক্ত 

বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তিনি নিপুণ তবলা-বাদক 

হইয়াছিলেন। 
একবার স্বামীজী তাহার তরুণ শিষ্য্দিগকে 

জিজ্ঞাস] করিয়াছিলেন, “ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও 

যোগের কোন্টায় কে অনার্স নেবে? কেহ 

বলিলেন; “ভক্তিতে' ; কেহ বলিলেন, “ভক্তি ও 



কার্তিক, ১৩৭০ ] 

জ্ঞানে ডবল অনাস” ; কেহ চাহিলেন, “ভক্তি, 

জ্ঞান ও কর্মে ট্রপল অনাস?।? 

শিষ্যদের মধ্যে স্বামী আত্মানন্দ স্বভাবতই 
গভীর ও অল্পভাষী, তিনি নীরব । অন্ত এক 

গুরুত্রাত1 জিজ্ঞাস! করিলেন, 'শুকুল মহারাজ, 
কিসে অনার্সনেবে 1 এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন 

স্বামীজী স্বয়ং_-'ও লবটাতেই আছে।” বস্তুতঃ 

আত্মানন্দ ছিলেন একাধারে ভক্ত, জ্ঞানী, কর্মী 
ও যোগী-যেন গুরুর সাক্ষাৎ প্রতিবিষ্ব। 

১৮৯৯ খুঃ কলিকাতায় পপ্লগ-মহামারীর 

সময় স্বামী সদানন্দের সহায়কন্ধপে আত্মানন্দ 

সেবাকার্যষে আত্মনিয়োগ করেন। উভয় 

গুরুভ্রাতা যেভাবে আর্ত-নারায়ণের সেবা 

করিয়াছিলেন, তাহা মিশনের সেবাকার্ষের 

ইতিহাসে উজ্জল আদর্শ হইয়া আছে। 
স্বামী আত্মানন্দের গভীর শাস্ত্জ্ঞান ছিল। 

গীত উপনিষৎ ও বেদাস্তহ্তত্রের শাঙ্কর ভাষ্য 

তাহার এঁকাস্তিক অনুরাগ ও অগাধ পাণ্ডিত্য 

থাকায় স্বামীজী তাহাকে বেলুড় মঠের 

শাস্তাধ্যাপনা-কার্ধে নিযুক্ত করেন | এই ক্লাসে 
আত্মানন্দের গুরুভ্রাতাগণও উপস্থিত থাকিতেন। 

স্বামীজীর মহাসমাধিলাভের পর আত্মানন্দ 

অত্যন্ত কাতর হুইয়! পড়েন, তিনি বলিতেন, 
স্বামীজীর দেহত্যাগের পর আর সংসারে 

থাকার মোহ রইল ন1। শরীর থাক আর 

যাক--এই সঙ্কল্প নিয়ে, আহার নিদ্রা ত্যাগ 

ক'রে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতাম। ঘরে 

ঢুকতাম না, কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা 
হ'ত না, খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে উঠত না, 

সর্বদা স্বামীজীর ভাবে তনয় হয়ে থাকতাম।' 

স্বামী আত্বানন্দ স্বামীজীর গ্রন্থাবলী 

আগ্োপাস্ত ২৪ বার পড়িয়াছিলেন ? শুধু পড়া 
নয়। স্বামীজীর তেজোগর্ভ বাণীগুলির উপর 

গভীর প্যান করিতেন ও বলিতেন, “স্বামীজীর 

স্বামীজীর সম্সিধানে ৬৭ 

শিববাক্য একটিও মিথ্য। হবার নয়, তিনি য। যা 

ব'লে গেছেন, কালে সব সত্যি হবে। তার বাণী 

জাগরণের বাণী-মোহনিদ্রা ভাঙাবার বাণী। 

স্বামীজীর বাণী শুনলে যে শুয়ে আছে, সে উঠে 

পড়বে; যে বসে আছে, তার দীড়াতে ইচ্ছা 

হবে+ যে দীড়িয়ে আছে, তার ছুটতে ইচ্ছ! 

করবে ।, 

আত্ানন্দ কিছুকাল “উদ্বোধন” পত্রিকার কার্ষে 

স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দের সহকারী ছিলেন । 

১৯০৩ খুঃ তিনি বেধুড় মঠের ট্রাস্ট নির্বাচিত 

হন। ১৯০৪ খুঃ তিনি মাদ্রাজ মঠে প্রেরিত 

হন, কিছুদিন পর বাঙ্জালোর মঠের কার্ভার 

গ্রহণ করেন, তখন এই মঠের প্রাথমিক অবস্থ]। 

তিনি ছয় বৎস এখানে থাকিয়া আশ্রমটিকে 

স্থায়ী রূপ দেন, তাহার সময়েই আশ্রয়ের নিজস্ব 
জমি পাওয়! যায়। বাঙ্গালোরে স্বামী বিলানম্দ 

ও বোধানন্দ কিছুকাল তাহার সহকর্মী ছিলেন। 

্বাস্থ্যহানির জন্য ১৯০৯ ৭২ আত্মানন্দকে 

বাঙ্গালোর ত্যাগ করিতে হয়। কিছুদিন পর 

তাহাকে আমেরিকা পাঠাইবাব প্রস্তাব হয়, 

কিন্ত তিনি আমেরিকা যাইতে রাজী হন নাই। 

১৯১০ খুঃ শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তিনি রামেশ্বর- 

তীর্থে গমন করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া 
বাযু-পরিবর্তশেপ জন্ত তিনি সমলপুর গিয়া 
সেখানে আড়াই বৎসর কাল অবস্থান করেন। 
স্বামী আত্মানন্দ ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ ছিলেন ১৯২০ হইতে ১৯২৩ খৃঃ পর্যন্ত তিন 
বৎসর । সর্বত্রই তাহার অনাড়ম্বর ও কঠোর 
সন্যাস-জাবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত | 

১৯২৩ খুঃ বেলুড় মঠ হইতে তিনি বারাণসী 
রামকৃঞ্চ মিশন সেবাশ্রমে গমন করেন- উদ্দেশ 
বার্ধক্যে কাশীবাস। কাণীতেই ১২ই অক্টোবর, 
১৯২৩ খু প্রায় ৫« বৎসর বয়সে স্বামী আত্মানদ্দ 
নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া মহাপ্রয়াণ করেন। 
পরদিন প্রাতে তাহার দেহ মণিকণিকা-ঘাঁটে 
গঙ্গায় সলিল-সমাধি দেওয়া হয়। 



৫৬৮ 

প্রমদাদাস মিত্র 
প্রমদাদাস মিত্র ছিলেন কাশীর জমিদার। 

ংস্কতে পাণ্ডিত্য, ধর্মাহুরাগ এবং শ্রীরামক্জের 

উপর বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য স্বামীজী তাহাকে 

অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীরামকৃ্ণ সম্বন্ধে 

লিখিত একটি স্তবে বেদান্ত-জ্ঞাণের সহিত 

তাহার অপূর্ব ভক্তি-বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে। 
স্বামী অখণ্ডাননের সহিত তাহার পরিচয় পূর্বেই 

হইয়াছিল এবং এই হ্যত্রেই তিনি স্বামীজীর 

কথ! জানিতে পারেন । 

স্বামীজী দ্বিতীয়বার যখন কাশী যান, 

তখন প্রমদাবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় 

এবং উভয়ে প্রগাঢ় বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ হন। 

পরিব্রাজক-অবস্থায় নাণাস্কবান হইতে 

বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী প্রমদা-বাবুকে পত্র 
লিখিয়াছিলেন? কতকগুলি পত্রে শাস্ত্রের অনেক 

জটিল ব্যাখ্যা! সম্বন্ধে তাহার মতামত জানিতে 

চাহিয়াছিলেন। স্বামীজীর পত্র।বলীতে ১২ই 

অগস্ট, ১৮৮৮ হইতে ৪ঠা জুন, ১৮৯* খৃঃ মধ্যে 

প্রমদা-বাবুকে লিখিত ৩২ খানি পত্র পাওয়া 
যায়। 

গুরুভরাতাগণ যাহাতে ভালভাবে সংস্কৃত 

শান্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন, সেইজগ্ত 
স্বামীজী প্রমদা-বাবুর নিকট হইতে পাণিনি 

ব্যাকরণ ও বৈদিক গ্রন্থ মঠে ধার করিয়া 

আনেন। মঠ তখন বরাহনগরে ১৮৮৮ খুঃ। 

তখন মঠের সামান্ত পুস্তক কিনিবার অর্থও ছিল 

না! স্বামীজী সেই সময় প্রমদ1-বাবুকে 
লেখেন £ বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে 

অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই 

সংস্কতজ্ঞ এবং তাহাদের বেদ-সংহিতাদদি ভাগ 

সম্পূর্ণরূপে আয্মত্ত করিবার অভিলাষ।*"'এ 

মঠে অতি তীক্ষবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল 

ব্যক্তির অভাবনাই। গুরুর কৃপায় তাহার! অল্প 

উদ্বোধন [ ৬&তষ বর্ষ--১৪ম সংখ্যা 

দিনেই “আষ্টাধ্যায়ী' অভ্যাস কিয়া 

বেদশান্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে 

পারিবেন ভরসা করি। 

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত দেহভন্ম সমাহিত 

করিবার জন্য তখন পর্যস্ত একখণ্ড জমি যোগাড় 

না হওয়ায় স্বামীজী ব্যাকুল হইয়া প্রমদা- 
বাবুকে অর্থ-সংগ্রহের জন্ত লেখেন । 

১৮৯০ খুঃ স্বামীজী কাশীতে প্রমদা-বাবুর 
বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করেন--সঙ্গে 
ছিলেন স্বামী অখগ্ডানন্দ । স্বামীজী এই সময় 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রমদ1-বাবুর সহিত শাস্ত্রা- 
লোচনায় কাটাইতেন। স্বামীজীর মন 
দেবতাত্বা হিমালয় দর্শনে উন্মুখ হওয়ায় 
বেশি দিন রহিলেন ন]। 

একবার প্রমদা-বাখুর বাটিতে অবস্থান- 

কালে শ্রীরামকৃষেের গৃহী-শিষ্য বলরামবাবুর 
মৃত্যুসংবাদ পাইয়া স্বামীজী রোদন করিয়া- 

ছিলেশ। তাহ] দেখিয়া প্রমদা-বাবু 
তাহাকে বলেন, আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এত 

শোকাকুল কেন? সন্ন্যাপীর পক্ষে শোক- 

প্রকাশ করা অন্থুচিত। স্বামীজী এই 

কথাএ উত্তরে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “যে 

সন্যাসে হৃদয় পাষাণ করতে উপদেশ দেয়, 

আমি সে লন্যাস গ্রাহ করি না।' 

অন্ত এক সময় স্বামীজী প্রমদ1-বাবুর নিকট 

বিদায়-গ্রহণের সময় বলেন, “এর পর যখন 

পুনরায় এখানে আসবে, তার পূর্বেই 
দেখবেন বোমার মতো! লোকসমাজের উপর 

ফেটে পড়েছি ।' সত্যই স্বামীজী এই তীর্থ- 

স্বানে ততদিন পর্যস্ত আসেন নাই, যতদিন 

না তিনি ভারতীয় খষিদের শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত 

করিয়া পৃথিবীকে নৃতন চিন্তাধারায় আলোড়িত 
করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক-অবস্থায় শ্রীরাম- 

কৃষ্ণের ত্যাগী সস্তানগণের অনেকেই প্রমদা- 

বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। 
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১৮৯৭ খুঃ ৩০শে মে আলমোড়া হইতে 

লিখিত পত্রে ম্বামীজী প্রমদ1 বাবুকে 

সাংসারিক শোকে সাত্বনা দ্িতেছেন। শ্বামীজী 

যখন ইংলগ্ডে ছিলেন, তখন প্রমদ1-বাবু 
তাহাকে গীতার একখণ্ড অন্থবাদ প্রেরণ করেন, 

পুস্তকের মলাটে মাত্র এক ছত্র তাহার হস্তলিপি 

ছিল। এই পত্রেই স্বামীজী উক্ত পুস্তকের 
প্রাপ্তিষ্বীকার করেন। স্বামীজী এই পত্রেই 

জানান যে, তিনি শুণিয়াছেন--প্রমদা-বাবু 

£গৌরচর্ম-বিশিষ্ট হিন্দুধর্ম-প্রচারকেরই বন্ধু **" 
কাল আদামী তাহার শিকট হেয়।, 

ইহাতে বুঝা যায়, প্রমদা-বাবু স্বামীজার 
সমুদ্রযাত্রায় ও বিদেশে তাহার অবস্থানে 

নিশ্চয়ই ক্ষুণ হইয়াছিলেন, এ-কথ। স্বামীজীর 

কর্ণেও পৌছিয়াছিল। সে-সময়ের গোড়া 
হিন্দুর পক্ষে এইন্নপই স্বাভাবিক ছিল! 

বালগঙ্গাধর তিলক 
বালগঙ্গাধর তিলক প্রত্যেক ভারতবাসীর 

নিকট সুপরিচিত। মহারাষ্রতদেশবাপী এই 
মনীষী সমসাময়িক রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় 

ছিলেন। পবিব্রাজক-জীবনে তিলকের সহিত 

শ্বামীজীর সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। 

১৮৯২ খৃঃ জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে 

বোম্বাই-এ পৌছিয়া সেখানে কয়েক সপ্তাহ 
অবস্থানের পর স্বামীজী পুনা রওন। হইলেন । 

তিলক (বাম্বাই হুইতে ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীর 

কামরায় পুনা যাইতেছিলেন। বোম্বাই 
ভিক্টোরিয়া টাখিনাস স্টেশনে স্বামীজী 

ট্রেনে উঠিলেন। সেই গাড়িতে আরও 
কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। স্বামীজীকে 

দেখিয়া তাহার] ইংরেজীতে পরস্পর বলাবলি 

করিতে লাগিলেন, জম্যাসীদের দ্বারাই 
ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে । তাহার] মনে 

$ 

স্বামীজীর সন্নিধানে ৫৬৯ 

করিয়াছিলেন, শ্বামীজী ইংরেজী জানেন ন!, 

সেইজন্ট খুব স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীদের সমালো- 

চনায় মুখর হইয়াছিলেন, আর তিলক মন্ন্যাসীর 

পক্ষ লইয়া তাহাদের কথার প্রতিবাদ 

করিতেছিলেন। 

স্বামীজী প্রথমে চুপ করিয়া! তাহাদের বাদ- 

প্রতিবাদ শুশিতেছিলেন, শেষে তাহাদের 

কথায় যখন যোগ দিলেন, তখন সকলে 

স্বামীজীর অদ্ভুত প্রতিভ] (দখিয়! মুগ্ধ হইলেন । 
তিলক স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়। পুনায় নিজ 

বাটাতে লইয়া (গলেন। স্বামীজী তিলকের 

আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাছার গৃহে ৮১০ দিন 

ছিলেন। তিলক স্বামীজীর নাম জিজ্ঞাস! 

করিলে ম্বামীজী বলেন, “আমি অন্ন্যাসী, এই 

আমার পরিচয় ।” তিলককে স্বামীজী তাহার 

কোন নাম বলেন নাই । 

পুনায় অবস্থানকালে স্বামীজী অধ্বৈতবাদ 
ও বেদান্ত সম্বন্ধেই বেশী প্রসঙ্গ করিতেন। 

শাস্ত্রজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তিলকের সহিত বহু 

বিষয়ে আলাপ করিয। স্বামীজী বিশেষ তৃপ্ডি 

লাভ করির়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী 

বলেন £ মহারাষ্ই দেশে পরদা-প্রথার তেমন 

প্রচলন মাই, সমাজের উচ্স্তরের কিছুসংখ্যক 

বিধবা মহিলা যদি এখানে বৌদ্ধ যুগের মতো 
ধর্মপ্রচারে ও আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তারে জীবন 

উৎসর্গ করেন, তবে খুব ভাল হয়। 

তিলক ন্বামীজী-সম্বষ্ধে স্বমৃতিকথায় 

লিখিয়াছেন £ এই সময় স্বামীজীর সঙ্গে 

টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। একখানি 

মৃগচর্ম, একটি ব1 দুইটি ধুতি এবং একটি কমগ্রলু 
_এই ছিল তাহার সম্বল। কেহ হয়তো 

তাহার গঞ্তব্যস্থানের জন্য একখানি টিকিট 

কিনিয়! দিতেন 

হীরাবাগ ডেকান ক্লাবে সাপ্তাহিক সভা 
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হইত। তিলক এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। 

একটি সভায় শ্বামীজী তিলকের সহিত যান। 

কাশীনাথ গোবিন্বনাথ নামে একজন পণ্ডিত 

দার্শনিক-তত্ত বিষয়ে সুন্বর বক্তৃতা দেন। 

স্বামীজী উঠিয়া অনর্গল ইংরেজীতে বক্তৃতা 
দিয়া এ বিষয়ের অন্য দিক সরলভাবে পরিস্ফুট 

করেন। উপস্থিত সকলেরই তাহার ক্ষমত! 

সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে । 

আমেরিকায় স্বামীজীর বিজয়বার্ত। যখন 

তিলকের কানে আসিল, তখন তিলক 

স্বামীজীকে পত্র লিখিয়া! জানিতে চান, তিনিই 
তাহার গৃহের সেই অতিথি সন্যাসী কিনা। 

স্বামীজী ইহার এক মর্মস্পর্শী উত্তর দেন। 

কিন্তু ১৮৯৭ খুঃ 'কেশরী' মকদ্দমা শেষ হইলে 

অন্য সব চিঠিপত্রের সঙ্গে সম্ভবতঃ ইহাও নষ্ট 

করিয়া ফেল! হইয়াছিল । 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন 

উপলক্ষে তিলক যখন কলিকাত1 আসেন, তখন 

বেলুড়মঠে শ্বামীজীর সহিত দেখা করিয়া- 

ছিলেন। অত্যন্ত হ্বন্তার সহিত আতিথ্য 

প্রদর্শন করিয়া এই সময় স্বামীজী কৌতুক করিয়া 
তাহাকে বলেন, “সংসার ত্যাগ ক'রে সন্দ্যাসী 

হয়ে আপনি যদি বাংলায় আমার কাজ করেন, 

আর আমি যদি মহারাষ্ে কাজ চালাতে 

থাকি, তবে খুব ভাল হয়, কারণ কোন লোক 

বিদেশে যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, 

মিজের দেশে ততট] পারে না।, 

মহীশুরের মহারাজা 
১৮৯২ খুঃ স্বামীজী বোম্বাই প্রদেশের 

বেলগাও হইতে মহীশুর রাজ্যে বাঙ্গালোরে 

বান। উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত লোকদিগের 

নিকট হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছায় কয়েকদিন 
তিনি প্রচ্ছম্নভাৰে অবস্থান করেন। কিন্ত 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১ৎম সংখ্যা 

শীপ্ই তাহার কথা প্রকাশ হুইয়] পড়িল এবং 

তিনি মহাশৃর-রাজ্যের দেওয়ান স্যর কে, 

শেষাদ্রি আয়ারের সহিত পরিচিত হইলেন। 

বুদ্ধিমান্ শেষাদ্রি বুঝিতে পারিলেন, এই যুবা 
সন্ন্যাসীর মধ্যে এমন এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি 

ও ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে, যাহ! ভবিষ্যতে 

এ দেশের ইতিহাসে স্থায়ী রেখাপাত করিবে। 

স্বামীজী এই রাজগুরুষের অতিথি হইয়া ৩1৪ 
সপ্তাহ অবস্থান করেন । 

শেষাদ্রি আয়ার ্বামীজীকে মহীশুরে লইয়া 
গিয়া মহীশুর-রাজ শ্রীচামরেন্দ্র ওয়াডিয়ারের 

সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। গৈবিক 
বসন-পরিহিত ম্বামীজী যখন মহারাজার 

সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন? তখন তাহার 

রাজস্বলভ ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত 

হইলেন। স্বামীজীর বিদ্াবুদ্ধিঃ শাস্তজ্ঞান, 
পর্মবিময়ে সঙ্গ অন্তদৃ ্টি, কথাবার্তা ও চালচলণ 

_সবই যেন মহারাজার হদয় হরণ করিল। 

মহারাজা স্বামীজার বাসের জন্ত রাজপ্রাসাদে 

কতকগুলি কক্ষ নিদ্দি্ করিয়া দিলেন এবং 
প্রায়ই বহুক্ষণ ধরিয়া ধর্ম ও অনেক প্রযোজনায় 

বিষয়ে আলাপ করিতেন ও তাহার পরামর্শ 

গ্রহণ করিতেন। 

ক্রমে স্বামীজীর সহিত মহারাজার অত্যন্ত 

খনিষ্ঠতা জন্মিল। একদিন মহারাজ! সপার্ষদ 

সভাগৃহে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

ম্বামীজী, আমার সভাসদগণের সগ্থঞ্গে 

আপনাধ মত কি?' স্বামীজী উত্তর দিলেন, 

“মহারাজ। আমার মনে হয়? আপনার 

অস্তঃকরণ ভাল, তবে সর্বদ1! আপনি চাটুকার 

দ্বারা বেষ্টিত এবং সভাসদ্র! সর্বত্র একবূপ | 

মহারাজা এই নিভীক উত্তর শুনিয়। স্তভিত 

ছইলেন। তিনি প্রতিবাদ করিয়! বলিলেন: 

ন। স্বামাজী, আমার দেওয়ান অন্ততঃ এদ্পপ 
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নয়। দেওয়ান বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী ।' শ্বামীজী 

বলিলেন, “কিন্ত মহারাজ; দেওয়ানের! রাজাকে 

ুঠন করে।' মহারাজা আলোচ্য বিষয় 

পরিবর্তন করিলেন এবং স্বামীজীকে তাহার 

নিজের ঘরে ডাকিয়া বলিলেন, '“ম্বামীজী, 

অত্যন্ত সরলতা সব সময় নিরাপদ নয়। 

আপনি যেরুপ ম্পষ্টবাদী, তাতে আমার ভয় হয়, 

পাছে আপনার জীবনে কোন আশঙ্কা ঘটে । 

আপনি আমার সভাসদৃগণের সম্মুখে যেব্ধপ 

বলেছেন, এরূপ বলতে থাকলে হয়তো 

কেউ আপনাকে বিন্প্রয়োগে হত্যা করতে 

পারে।' 

স্বামীজী উত্তেজিত কে বলিলেন, “কি ! 

আপনি কি ভাবেন, প্রকৃত সন্াসী প্রাণভয়ে 

সত্য বলতে কুষ্ঠিত ব| ভীত হয়? মনে করুন, 
আপনারই পুক্র যদি আমাকে জি্ঞাসা করে__ 

আপনি কিরূপ লোক? আযিকিব'লবধে, 

আপনি সর্বগুণাধার, আপনার মধ্যে যে-যে গুণ 

নই, ভয়ে বালব, সেই "সব গুণ আছে? মিথ্যা 

বলব 1 মহারাজ! তোষাযোদ চাটুকারদের 
ব্যবসায়, সন্ন্যাপীর নয়। সত্য-কথনই সন্মযাসীর 

কর্তব্য । সত্যই আমার তপস্তা। সামান্য 

জড়দেছের অনিঃ-আশঙ্কায় সতা ত্যাগ 

করব ?' 

মহারাজার সশ্পুখে এন্নপ বলিলেও স্বামীজী 

তাহার অসাক্ষাতে তাহার যথেঞ& প্রশংস। 

করিতেন, তাহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা 

বলিতেন। স্বামীভীর স্বভাবই ছিল এইবূপ-- 

যাহার যে দোষ বা দুর্বলতা থাকিত, তাহার 

সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া বলিতেন, কিন্তু তাহার 

অগোচরে অপরের নিকট তাহার দোষজ্রুটি 

অগ্রাহ করিয়! গুণের প্রশংসাই করিতেন । 
স্বামীজীকে মহীশ্ররাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধা 

করিতেন। একদিন তিনি স্বামীজীর পাদপুজ। 

স্বামীজীর সনিধানে &৭১ 

করিতে ইচ্ছ| প্রকাশ করেন, কিন্ত 
এমন প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, 
বাধ্য হইয়া তাহাকে উক্ত সঙ্কল্ল পরিত্যাগ 

করিতে হইল । 

মহীশূর রাঞ্জসভায় ম্বামীজীর সহিত 

অস্টিয়াদেশবাা একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের 

ইওরোপীয় সঙ্গীত সথন্ধে বহুক্ষণ আলোচন। 

হয়। সেই ব্যক্তি ও সভাস্ত সকলে প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য উভয়বিপ সঙ্গীতে স্বামীজীর অদ্ভূত 

জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হন | আর একদিন রাজ- 

প্রাসাদে জনৈক তড়িততত্বিদেব সহিত তড়িৎ 

সম্বন্ধে তাহার অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল 

এক্ষেত্রেও সে ব্যক্তি তড়িৎ বিষয়ে নিজে 

একজন বিশেষজ্ঞ হইয়াও স্বামীজীর এই বিষয়ে 

অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আশগর্যাম্িত 

হইয়াছিলেন। 
একদিন প্রধান অমাত্যের সভাপতিত্বে 

রাজপ্রাসাদে বেদান্তদর্শন আলোচনার জন্য 

একটি বৃহৎ পণ্ডিতসভ! আহুত হয়। এই 

সভায় স্বামীজীও আমন্ত্বিত হন। গ্রিপ্ডিতগণের 

বলা শেষ হলে স্বামীজী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় 

বেদাস্তের প্রকৃত মর্ম উদঘাটন করিয়! কার্মক্ষেত্রে 

তাহার উপযোগিত নির্দেশ করিলেন । 

সভাস্থ সকলে তাহার চিন্তার মৌলিকত। 

ও দৃষ্টির প্রসারত! দেখিয়া চিত্রাপিতবৎ বসিয়! 
রহিলেন। সকলেই বুঝিলেন, স্বামীজীর 
নিকট বেদান্ত কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি 

নহে, উহা তাহার জীবনে অনুভূত সত্য-- 

তাছার প্রাণের বস্ত। 

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজা! বলিলেন, 

“ম্বামীজী, আমার দ্বার আপনার কি কাজ 

হতে পাবে? আপনার জন্ত কিছু করতে 

পারলে সন্তষ্ঠ হতাম, আপনি তো কিছুই 

গ্রহণ করবেন ন1।' 
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স্বামীজী সাক্ষাতভাবে কোন উত্তর না দিয় 

অলত্ত ভাষায় তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত 

করিলেন। তিনি ভারতের অবস্থার প্রতি 

মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইলেন। 
ডারতের আছে শুধু তাহার দর্শন ও 
অধ্যান্নবিগ্যা, কিন্ত ভারতের অভাব-_বর্তমান 

যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতি । প্রয়োজন--কৃষি 

শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি। ভারতবাসীর 

দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে। ভারতের 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাশ্চাত্য জগৎকে দান 

করাই সর্বোত্তম কার্য । শ্বামীজী বলিলেন, 

তিনি স্বয়ং পাশ্চত্যবাসীদ্িগের নিকট 

বেদা্ত-ধর্ম প্রচার করিতে যাইবার সঙ্কলপ 

করিয়াছেন । 

স্বামীজীর বাগ্িতায় মুগ্ধ মহারাজা তাহার 
পাণ্চাত্য দেশে গমনের সমুদয় ব্যয়ভার বহন 

করিতে স্বীকৃত হইয়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে কয়েক 

সহজ মুদ্র। প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। 

্বামীজী প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, 

মহারাজ, আমি এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 

হ'তে পারিনি । হিমালয় থেকে কন্তাকুমারী 

পর্যন্ত ভ্রমণ ক'রে পরিব্রাজক-ব্রত উদযাপিত 

না] হওয়া পর্যন্ত অন্ত কোন কার্যে হস্তক্ষেপ 

ক'রব না।? 

সেই দিন হইতে মহীশৃর-রাজ ৬ তাহার 
প্রধানমন্ত্রীর ধারণা হইল--এই মহাপুরুষ 
ভারতের উদ্ধারের জন্তই জন্মগ্রহণ 

করিয়াছেন । 

স্বামীজী বিদায়-গ্রহণের প্রস্তাৰ করিলে 

মহারাজ| ভারাক্রান্ত হদয়ে বলিলেন, “ম্বামীজী, 

আমার নিকট আপনার ব্যক্তিত্বের একটি 

স্মৃতিচিহ্ন রাখতে চাই) যদি অনুমতি দেন, 

তবে ফনোগ্রাফে আপনার কণ্ঠস্বরের একটা 

রেকর্ড তুলে রাখি। আপনার প্রাণোন্মার্দিনী 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

ভাষায় ছু-চার কথা! বলুন, যেন চিরদিন 

আপনার কথা আমার কাণে বাজতে থাকে ।' 

স্বামীজী সম্মত হইলে রেকর্ড তোল হইল। 
আজ পর্যস্ত মহীশৃরের রাজ প্রাসাদে সেই রেকর্ড 
সযত্বে রক্ষিত আছে, তবে বহুদিন হইল তাহা 

অস্পষ্ট হইয়! গিয়াছে । 

বিদায়ের দিন মহারাজ] বহুমূল্য দ্রব্যাদি 
উপহার দ্রিতে উদ্ধত হইলে স্বামীজী বলিলেন, 

“যদি সত্য কিছু দিতে চান, তবে ধাতু-সম্পর্ক- 
বিহীন একটি হুক! দিতে পারেন, কাজে 
লাগিবে মহারাজ! বহুমূল্য উপহার নিয়ে 

কোথায় রাখব? কি করব? আমি সন্ত্যাসী। 

প্রতিজ্ঞা করেছি, পরিব্রাজক-অবস্কায় অর্থ 

স্পর্শ বা কোন কিছু সঞ্চয় ক'রব ন]1।' 

মহারাজ! অগত্যা স্বামীঞ্জীকে বিচিত্র কারুকার্য- 

খচিত গোলাপকাঠের একটি ছক! উপহার 

দেন । বিদায়কালে মহারাজ স্বামীজীর চর্ণযুগল 

ধারণ করিয়? সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন । 

প্রধানমন্ত্রী স্বামীজীর সঙ্গে একতাড়! নোট 

দিবার জগ্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 

স্বামীজী উহ লইতে অস্বীরুত হইয়া বলিলেন, 

“যদি আমার জন্য কিছু করিতে এতই ইচ্ছা, 
তবে কোচিনের একখানি টিকিট কিনে দিন। 

আমি রামেশ্বর চলেছি, ২1৪ দিন কোচিনে 

থাকতে পারি।” প্রধান মন্ত্রী খন বুঝিলেন, 

স্বামীন্ী আর বেশী কিছু করিতে দ্বিবেন না।, 

তখন তিনি তাহাকে কোচিন পর্যস্ত একখানি 

দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিশিয়া দ্বিলেন ও 

কোচিন রাজ্যের দেওয়ান শঙ্করিয়ার নিকট 

তাহার একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন। 

পাথিব যান-যশ ও প্রশ্র্যের আকাঙ্কা হীন 
স্বামীজী অমল চরিত্রের প্রভাবে বাঞ্জাধিরাজ 

হইতে দীন দরিদ্র পর্যন্ত সকলের হৃদয় জয় 
করিয়াছিলেন । 
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মিসেম ওলি বুল 
নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালা-বাদক মিঃ 

ওলি বুলের স্ত্রী মিসেস ওলিবুল। তাহার 
নিজের নাম সারা (88787) শিকাগো 

ধর্মমহাসভার পরে তিনি স্বামীজীর সংস্পর্শে 

আসেন। মিসেস ওলি বুল স্বামীজীর বিশিঃ 

ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে পরিগণিত হন। বন 

পত্রে স্বামীজী তাহাকে “মা' বা! “ধীরামাতা।' 

বলিয়। সগ্জোধন করিয়াছেন । বেলুড় মঠ 

স্থাপনের সময় তিনি স্বামীজীকে অর্থ-সাহায্য 

করিয়াছিলেন এবং ভারতে ও পাশ্চাত্যে 

নানাভাবে তাহার কাজে সহায়তা করেন । 

১৮৯৪ খুঃ শেব ভাগে বোস্টনে স্বামীজী 

শ্রীমতী ওলি বুলের অতিথি হইয়াছিলেন। 
বোস্টন শহরের উপকণ্েকেম্বি'জের যহিলাগণের 
নিকট “ভারতীয় হিন্দু নারীর আদর্শ' সম্বন্ধে 

স্বামীজী যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃত দেন, তাহ! 
শ্রীমতী বুলের সনির্বন্ধ অহুরোধেই । বক্তৃতা 
্বদেশাহরাগ-ব্যঞক ও গভীর-ভাবপূর্ণ। 

ইহাতে তিশি ভারতীয় ণারীজাতির চবিত্র-বল 

ও মাতৃত্বের মহিমময় আদর্শের প্রভৃত দৃষ্তাস্ত 

উদ্ধত করিয়। প্রতিপন্ন করেন যে, পাশ্চাত্যে 

ভারতায় নারীদিগের হীনাবস্থাঁ সম্বন্ধে যে- 

সকল গল্প প্রচারিত হইয়াছে, তাহ সম্পূর্ণ 

কল্পিত ও ভিত্তিহীন । 

এই বন্তৃতা-শ্রবণে সভ।র বিহুধী শ্রোত্রী- 
মণ্ডলী এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন ঘে, পরবর্তী 

খৃষ্টম্যাসের সময় স্বামীজীর অজ্ঞাতসারে মেরী 

মাতার ক্রোড়ে শিশু হিশুর একটি সুন্দর ছবির 

মহিত একখানি পত্র তাহার জননী ভুবনেশ্বর 

দেবীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। 

এই চিঠির সারাংশ £ মাতা মেরী খৃষ্ট- 

ম্যাসে পৃথিবীকে তাহার পুভ্র দান 
করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে আমর! আনন্দ 

সন্গিধানে 

'ক্লেয় করেন। 
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করি ও তাহাকে স্মরণ করি। আমর 

আপনার পুভ্রকে আমাদের মধো পাইয়া 
আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। তিনি 

মানব-কল্যাণে যাহ কিছু করিতেছেন, তাহ। 

সবই আপনার গৌরব । ভারতীয় মাতৃত্বের 
আদর্শ বলিতে গিশ্না তিনি আমাদিগকে ইহা 

জানাইয়াছেন। মাতঃ, আপনি আমাদের শ্রদ্ধা 
গ্রহণ করুন। আপনার পুজের মধ্যে আপনার 

জীবন ও কর্মের পরিচয় আমরা পাইতেছি | 

স্বামীজীর বক্তৃতা সধ্বন্ধে প্রীমতী বুল যাহ! 

লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ : বেদ, সংস্কৃত 

সাহিত্য ও নাটক হইতে তিনি ভারতীয় নারীর 

আদর্শ উদ্ধত করিলেন এবং বর্তমান কালের 

যেসকল রীতি-নীতি ভারতীয় নারীজাতির 

উন্নতির অহৃকূল ও সহায়ক তাহার উল্লেখ 

করিয়া! তিনি নিজের জননীকে শ্রদ্ধা নিবেদন 

করিয়! বলেন, জননীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা! ও 

পৃত চরিত্র উত্তরাধিকার-হথতে পাওয়াতেই তিনি 

সম্্যাস-জীবনের অধিকারী হইয়াছেন এবং 

জীবনে যাহা কিছু সৎকার্ধ করিয়াছেন, সমন্তই 
সেই জননীর কপা-প্রভাবে। 

স্বামীজী বেলুড়ে যঠ স্াপন করার জঙ্য জমি 
তাহার বিদেশী শিষ্যদের এবং 

প্রধানতঃং মিস মূলারের অর্থে এই জযি-ক্রেয় 

সম্ভব হয়। যাহা হউব এই অর্থে জমি ক্রীত 

হইলেও মঠ তৈয়ারী কর! অস্ভব হয় মাই। 

ইহা! ১৮৯৮ খুষ্টান্বের ঘটনা1। কিছু দিন 
পরে স্বামীজী শ্রীমতী ওলি বুলের নিকট হইতে 
দান-শ্বরূপ বনু অর্থ পান। তাহার অর্থে 

পুরাতন শ্রীরামকৃষ্₹-মন্দির ও সন্ন্যাসীদের 
বাসস্তান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সাহাষ্য 

হওয়ায় স্বামীজী নিশ্চিন্ত হন। 
স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে ওলি বুলকে 

লিখিত ৪৭ খানি পত্র পাওয়া যায়। অন্কে 
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লিখিত বহু পত্রেও স্বামীজী প্লীমতী বুলের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 

৮ই ফেব্রুমারি ১৮৯৮ খুঃ জোসেফিন 

ম্যাকলাউডের সঙ্গে ধীরামাতা' ভারতে 

আসিয়! বেলুড় মঠে বাস করেন। স্বামীজীর 

সহিত তিনি আলমোড়া ও কাশ্মীর ভ্রমণ 

করেন। তৎ্পরে দেশে চলিয়। যান । 

১৯০০ খৃঃ অগস্ট হইতে ডিসেম্বর পর্যস্ত 

্বামীজী যখন প্যারিসে ছিলেন, তখন 

ধীরামাতার গৃহে অতিথি-রূপে অবস্থান 

করেন। 

গুডউইন 

মিঃ জে, জে, গুডউইন ম্বামীজীর একজন 

প্রিয় অহ্গত ইংরেজ শিষ্য । স্বামীজীর বনু 

বন্তৃতা তিনি সাঙ্কেতিক লিপিতে লিখিয়া 

রাখেন, সেই জন্তই এগুলি পাওয়া সম্ভব 

হইয়াছে । ম্বামীজী বলিতেন, 171] 

0০০এ1০'__বিশ্বস্ত গুডউইন। 

আমেরিকার শিষ্য ও বন্ধুরা স্বামীজীর 

বন্তৃত। সাঞ্চেতিক লিপিতে রক্ষা করার জন্থ 

পরপর ছুইজন সঙ্কেত-লিপিকার নিযুক্ত করেন, 

কিন্ত তাহার! স্বামীজীর বক্তৃতা অস্থসরণ 
করিতে অক্ষম হওয়ায় ১৮৯৫ খৃঃ শেষ ভাগে 

বহু চেষ্টার পর গুভউইনকে প্রথমে বেতন দিয়! 

নিযুক্ত কর। হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃফল পাওয়া 

বায়। নিউইয়র্কে স্বামীজীর সহিত গুডউইনের 

প্রথম পরিচয় ঘটে। ম্বামীজীর সংস্পর্শে 

আসিয়! এবং তাহার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 

হইয়া গডউইন বিনাঁবেতনেই কাজ করিতে 
থাকেন। ম্বামীজীকে দেখার পর হইতেই 
গুডউইন সংসারের সকল আকর্ষণ ত্যাগ 

করেন। স্বামীজী তাহার অতীত জীবনের বহু 

ঘটনা বলেন, ফলে গুডউইনের মধ্যে এমন 

উদ্বোধন ৬৫তম বর্ষ---১ৎম সংখ্য। 

শৈতিক বিপ্লব হয় যে, তাছার সমগ্র জীবনই 

ইহার পর পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি 
স্বামীজীর একজন উৎসাহী শিষ্যে পরিণত হন, 
এমন কি আজ্ঞাবহ ভূত্যের ্ঠায় স্বামীজীর 

সেবা! পর্যন্ত করিতেন ও সেবা করিতে পারিলে, 

নিজেকে ধন্য মনে করিতেন এবং কির্নপে 

গুরুর পরিচর্স! সুছুভাবে করা বায়, সে-বিষয়ে 
সর্বদ1 সচেষ্ট থাকিতেন । 

একান্ত অস্থগত শিষ্য গুডউইন স্বামীজীর 

বক্তৃতা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে দ্িবারান্ত 

পরিশ্রম করিতেন। “কর্ম যোগ” 'জ্ঞানযোগ*, 
'ভক্িযোগ” প্রভৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে 

তাহার অক্লান্ত প্রচেষ্ট। চিরম্মর্ণীয় ভইয়। আছে। 
আমেরিকায় ইওরোপে ও ভারতে 

হ্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়! গুডউইন তাহার 
বন্তৃতাসমূহ লিখিতেন। তিনি বহুভাবে 

স্বামীজীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা 'ও অন্থরাগের 

পরিচয় দিয়াছিলেন। আমেরিকার পাত্রীর! 

স্বামীজীর বিজয় অভিযান দেখিয়া! ঈর্ধাবশতঃ 

চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিলে গুডউইন 
স্বামীজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়! পাড্রীদের মিথ্য। 

দোষারোপের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন এবং 

এবং একটি সভায় স্বামীজীর পরিচয় দিবার 

সময় হিন্দুধর্মের খুব প্রশংসা করেন । 
১৮৯৬ খৃঃ স্বামীজী যখন ইংলগ্ড হইতে 

দেশে ফিরেন, তখন গুডউইন তাহার সঙ্গে 

ভারতে আসেন। গুডউইন সে-সময় ব্রহ্গচর্য- 
ব্রতে দীক্ষিত হইয়! স্বামীজীর সেক্রেটারি এবং 
সেবক হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। লগুন 

ত্যাগের সময় শ্বামীজীকে যে বিদায়-ভাষণ 

দেওয়! হয়, তাহ! মিস্টার স্টাভি ও গুডউইন 
উভয়ে মিলিতভাবে রচনা! করেন এবং 

স্বামীজীর অন্গুরাগী বন্ধুগণকে তাছারাই সভায় 

উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করেন। 



কার্তিক, ১৩৭০] 

ভারতে স্বামীজার সঙ্গে গুভউইন বিভিন্ন 

স্থান ভ্রমণ করেন এবং এই সময়ের অধিকাংশ 

ংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন । কাশ্মীর ও 

জন্মু ভ্রমণের সময়ও গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে 

ছিলেন। গুডউইন সন্যাসীর স্তায় জীবন 
যাপন করিতেন এবং নিরামিমাশী ছিলেন । 

প্রচারকার্ষে সাহায্য করিবার জন্য স্বামী 

রামকঞ্জানন্দের সহিত গুডউইন মান্রাজে 

প্রেরিত হন। দক্ষিণ ভারতেই তাহার 

দেহাবসান হয়। গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী 
বলেনঃ 'আমার ডান হাত গেল, এই ক্ষতি 

অপরিমেয় | ১৮৯৮ খৃঃ গুডউইনের মৃত্যুর পর 

তাহার মাতাকে স্বামীজী যে পত্র দেন, তাহার 

সারাংশ £ 

গুডউইনের নিকট "আমার খণ কখনও শোধ 

হবার নয়। ধার! মনে করেন যে, আমার চিন্তার 

দ্বারা জগৎ কিছু উপরুত হয়েছে, তাদের জান! 

উচিত, ইহার প্রতিটি বাক্য গুডউইনের অক্রাস্ত 

ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব 

ভয়েছে। গুডউইনের মধ্যে দেখেছি 

ইস্পাতের হ্যায় দৃঢ় একজন বন্ধু, কদাপি হাস 

পাইনি যার ভক্তি এব্সপ ভক্কিমান্ শিষ্য একজন 

এবং এমন একজন কমী যে শ্রান্তি কাকে বলে 

জানত না। যে অল্প কয়েকজন লোক 

পৃথিবীতে অপরের জন্য বেঁচে থাকে; তার 

'দহত্যাগে এমন একজন মান্থষের অভাব হ'ল।' 

এই পত্রের সঙ্গে স্বামীজী “13905793502 1) 

[৪০৪--শান্তিতে সে.লভুক বিশ্রাম নামে 

একটি কবিত1 লিখিয়। পাঠান। কবিতাটির 

কয়েক ছত্রের অন্রবাদ £ 

সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তৰ আত্মদান, 

অপাধিৰ প্রেমপুর্ণ হদয়েতে হোক তব স্থান) 
মধুময় তব স্মতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে, 

বেদীতলে পুষ্পনম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে। 

সন্নিধানে 

স্বামী প্রকাশানন্দ 
স্বামী প্রকাশানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম 

সুশীলচন্ত্র চক্রবতী | 

স্বামীজী বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়! 

আলমবাজার মঠে ১৮৯৭ খুঃ যে চারজনকে 

প্রথম সন্যাস দেন? আুশীলচণ্জ তাহাদের 

অন্যতম । তিনি ছিলেন সুধীরচন্ত্র চক্রবতীর 

(স্বামা শুদ্ধানন্দ) ভ্রাতা । কলেজে পাঠকালে 

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (স্বামী বিমলানন্দ ) 

নেতৃত্বে যে যুবকদল আদর্শ জীবন-গঠনে কৃত- 

স্বল্প হন, তিনি তাহার অন্তভুক্তি ছিলেন। 
১৮৭৪ খুঃ কলিকাতার সাপেন্টাইন লেনে 

ধর্মনিষ্ট ব্রাঙ্গণ আশুতোম চক্রবর্তীর পুত্রন্মপে 
স্বশীলচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন । সুশীল বাল্যকালে 

গুভের বর্মভাবের মধ্যে লালিত-পালিত হন। 

মাতৃক্রোড়েই মিষ্টভাষা সুদর্শন বালকের 

প্রাথমিক ধর্মশিক্ষা লাভ হয়। তাহার সুশীল 

নামটি সার্থক হইয়াছিল। অসৎ বালকের! 
তাহার কাছে যাইতে সাহস করিত ন1। 

আমেরিকায় বেদাস্তপ্রচারে স্বামীজীর 

সুখ্যাতি ও খভ্ুতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ 

কলিকাতায় পৌছিলে ছাত্রপমাজের মধ্যে 

উন্মাদনা ও জাগরণের সাড়া পড়ে । কলেজের 

ছাত্র সুশীল ও তাহার বন্ধুগণ আগ্রহ-সহকারে 

এ সকল সংবাদ পাঠ ও আলোচন! করিতেন 

এবং পরম প্রেরণা পাইতেন। স্বামীজীর 

যুগোপযোগী ভাবধার স্ুশালের চিত্ত অধিকার 

করিল, তিনি স্বামীজাকে জাবনের আধঘর্শরূপে 

গ্রহণ করিয়া তাহার ভাবে জীবন গঠন করিতে 

লাগিলেন। স্শীল বুঝিলেন, স্বামীজীই এই 
পতিত ও পরাধীন জাতির উদ্ধারকর্তা, তিনিই 

এই যুগের আচার্য। নিজের ও স্বদেশের 

মুক্তির জন্ত এবং জগতের হিতার্থে আগ্রদান 

করিতে স্বামীজী ষে মর্যষ্পশী আহ্বান করিলেন, 



€ধ৬ 

তাহ শুনিয়। সুশীল স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ 

করিতে এবং তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 

জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়সন্কল্প হইলেন। 
১৮৯০ খুঃ হইতেই স্থুশীলচন্ত্র বরাহনগর 

মঠে নিয়মিতভাবে যাইয়। প্রীবামকৃ্জের ত্যাগী 

শিষ্গণের সঙ্গ করিতেন । তাহাদের নিকট 

ঠাকুরের জীবশ-কথ। শুনিবার এবং মঠের পৃজা, 

পর্মপ্রসঙ্গ ও কীর্তনাদিতে যোগ দ্বিবার স্যোগ 

পাইতেন। যখন তিনি বি-এ 

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন 

তাহার মনে প্রবল বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় 

তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে 

রামকৃষ্ণ-সজ্ঘে যোগদান করেন এবং পরবতী 

বৎসর স্বামীজীর নিকট মন্যাসলাভে ধন্ত হন । 

স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে 

আসিয়া তরুণ অন্যাসী প্রকাশাশন্দ তাহার 

ভাবধারা ও শিক্ষা জাধন গঠন করিতে 

লাগিলেন এবং অত্যন্ত এঁকাণ্তিকতার ফলে 

অচিরেই সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট কমী ঠইয়া 

উঠিলেন। ১৮৯৮ খুঃ স্বামীজী তাহাকে স্বামী 
বির্জানন্দের সহিত পুর্ববর্গে বেদান্ত ও 

জীরামকৃষ্জের ভাব-প্রচারের জন্য প্রেরণ 

১৮৯৬ এখরঃ 

করেন; ঢাকায় এই তরুণ সন্াপীদের বক্তৃতা 

বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। স্তানীয় আগ্রহশীল 

জনসাধারণ এই ভাবণে এতদূর মুগ্ধ হন যে, 

তাহারা এক সর্মিতি গঠন করিয়া নিয়মিত 

ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে 

তাহারা উভয়ে সাধু নাগ মহাশয়ের গৃহে 

যাইয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

১৮৯৯--৯০১ খুঃ পর্যন্ত স্বামী প্রকাশানন্দ 

“উদ্বোধন' পত্রিকার পরিচালনাদি কার্ষে নিযুক্ত 

ছিলেন । এই সময়ের একটি ঘটন1 তাহার 

তীর্ঘ-ভ্রমণ ) গুরুত্রাত। স্বামী বোধানন্দের সঙ্গে 

তিনি কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ ও অন্তান্ত তীর্ঘ 

উদ্বোধন [ ৬৫তষ বর্ষ--১ম সংখ্যা 

দর্শন করেন। ১৯০২ খৃঃ শেষার্য হইতে ১৯০১ 

খঃ পর্যন্ত মায়াবতীতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' ইংরেজী 
পত্রিকার সম্পানা-কার্ষে তিনি সহকারী 

ছিলেন। 

১৯ ৬ খৃঃ এপ্রিল মাসে স্বামী প্রকাশানন্ব 

সানফ্রান্পসিস্কো হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী 

ত্রিগুণাতীতানন্দের সহকারী-রূপে আমেরিকায় 

প্রেরিত হন। ১৯১৫ খ্ঃ স্বামী ত্রিগুণাতীতা- 

নন্দের “দহত্যাগ হইলে স্বামী প্রকাশানন্দ 

হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ হন। আমেরিকায় 

ওরিগন, ওয়াশিংটন এবং ক্যালিফোনিয়ার 

নান] স্থানে তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেন। 

স্বামী প্রকাশানন্দ সুপুরুষ, সুবক্তা ও অত্যন্ত 
উদ্ারচেতা ছিলেন । যেখানে তিনি ধাইতেন 

ও বত্তৃতা দিতেন, সেখানে বহু লোক বেদাস্ত 

শবণে ও অগ্যয়নে আগ্রহান্বিত হইত । 

আমেরিকার জনসাধারণ খাহার নিকট ধর্ম- 

সাধনায় সাছায্য পাইয়া পরম শাস্তি লাভ 

করিত । 

যখন তিনি ভারতে ছিলেশ, স্বামীজী 

তাহাকে বলিয়াছিলেন, “বাবা, ঠাকুরের 
কাজের জন্ভ আমি প্রাণপাত করছি, তোমার 

জীবনও সেই কার্ষে উৎসগ কর ও বিসর্জন 

দ1ও। আরও অনেকে ঠাকুরের কাজে জীবন 

আহুতি দেবে। সকলের মিলিত আত্মোৎসে 

এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হবে।' স্বামী 

প্রকাশানন্ গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন 

করিয়াছিলেন। 

১৯২৭ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুআবি সানক্রান্সিস্কৌোতে 

তাহার দেহত্যাগ হয়। আমেরিকায় 

প্রীরামকৃষ্জ-বিবেকানন্দের ভাব-প্রচারে উৎসর্গী- 

কৃত এই আদর্শ মন্যাপীর জীবম চিরদিন 

প্রচারব্রতীদের নিকট অহ্থপ্রেরণার উৎস হইয়। 
থাকিবে। 



বিবেকীনন্দ-পরিচয় 

শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্ত 

মাত্র ৩৯ বৎসর (১৮৬৩-১৯০২ খৃঃ) 

বয়সের মধ্যে দশ বৎসর--১৮৯৩ থেকে ১৯০২ 

ধৃঃ পর্যন্তই স্বামীজীর পাথিব কর্মকাল। বিস্ময়ের 

কথ। এই যে, এই অত্যল্পকালে অনতিবিস্তৃত 

রচনা, পত্র ও বক্ৃতাৰবলীতে আমর! তার যে 

পরিচয় লাভ করি, ত। বিরাট ওবিচিত্র। এই 

বহুধাব্যাপ্ত বিচিত্র পরিচয়ের মধ্য থেকে তার 

আদর্শের একটি স্বর্প নির্ণয় করাই এই নিবন্ধের 

উদ্দেশ্য । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপা্ বিবেকানন্দের 

কর্মকাল--যখন ভারতবর্ষ বৃটিশ-শামিত এবং 

ভারতবাসী প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য 

সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্ন্দে একাস্ত বিচলিত। 

পেই দিগত্রান্তির কালে ভারতবাসীর হৃদয়ে 

জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে বিবেকানন্দের 

বাণী ও পরিকল্পনার কতখানি প্রভাব ছিল, 

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহান পর্যালোচন। 

করলে তা অন্থভব কর! যায়। তৎকালীন 

জাতীয় আন্দোলনে ধার! প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 

ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে 

এমন লোক অন্পই ছিলেন, ধারা বিবেকানন্দের 

দেশাত্মবোধের দ্বারা প্রভাৰিত হননি । 

প্রচলিত অর্থে তিনি রাজনৈতিক ছিলেন না, 

কিন্তু পরবর্তাকালের বিখ্যাত একাধিক 

রাঙ্জনৈতিক নেত! বিবেকানন্দের প্রভাব-সৃষট। 

তার স্বদেশ-প্রেমের গভীরত। উপলব্ধি করবার 

জন্য তার একটিমাত্র বন্তৃতাংশের উল্লেথ 

এখানে ক'্রব £ 
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শিক্ষা-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তি ও রচনা- 

সমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষা- 

সম্পর্কে তার পরিকল্পনা! ও অভিমত তদ্বিষয়ে 

গভীর জ্ঞান- ও ঠিস্তাপ্রস্থত | 
18 678 1010,011996861020 ০ 

17100096102 

[09219081017 

819205 101090-তার এই বিখ্যাত উদ্কির 

মধ্যে শিক্ষার মূলতন্ব নিহিত। অন্তনিহিত 
পূর্ণতা! বলতে কী বোঝায়, তার যথার্থ বিকাশ 
কিভাবে সম্ভব, মে-কথা তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে 

বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি 

বলেছেন, শিক্ষা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকেই পরিশীলিত 
করে ন1) হৃদয়ের প্রসার, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও 
মানবিকতা-বোধ যথার্থ শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। 

প্রকৃত শিক্ষা আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস 

জাগায়, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস মাহ্ৃমকে শক্তিশালী 

করে। আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার 

অপূর্ণতা ও ব্যর্থতার কারণ- আমরা শিক্ষার 
মূলতত্ব ও উদ্দেশ্ট সম্পর্কে উদাসীন। শিক্ষারদর্শ, 
শিক্ষক, ধর্ম-বিজ্ঞান-সাহিত্য-কারিগরি বিদ্বা 

প্রভৃতি বিভাগীয় শিক্ষার প্রয়োজন, জনশিক্ষা, 
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স্্রীশিক্ষ। ইত্যাদি বিষয়ে অর্ধতাকী-কালেরও : ইতিহাস-বেত্তার যতে বিষেকানন্দ বর্তমামে 

পূর্বে বিবেকানন্দ যে মত ব্যক্ত করেছেন; 
বর্তমান কালের ছাত্র-অসস্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলত! 

এবং শিক্ষকের আদর্শঢ্যুতি প্রভৃতি মৌল 
সমস্যায় তার থেকে সুস্পষ্ট সমাধানের স্তর 

আবিষ্কার কর] সম্ভব । 

উল্লিখিত ছুটি বৃহৎ পরিচয় ছাড়াও আমর! 

বিবেকানন্দকে জানি সমাজ-সংস্কারক, নবযুগের 

প্রবর্তক, শক্তিধর বাগী, প্রেরণাময় লেখক 

ও সংঘসংগঠকরূপে | বর্ণাশ্রম-ধর্মের নামে 

অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার_-যাকে তিনি “ছু ৎমার্গ' 
বলে অভিহিত করেছেন_-দুরবীকরণে তার 

বলিষ্ঠ সংগ্রাম ঘোষণার ইতিহাস আমাদের 

অজান! নয়। শিকাগে! ধর্মমহাসভায় তার 

যে বক্তা-বূপ প্রথম উদবাটিত হয়, বিদেশে প্রায় 

প্রত্যহ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কলঘ্ে। 

থেকে কাশ্মীর পর্যস্ত পর্যটনের কালে প্রায় 

অবিচ্ছিনভাবে তার সেই ব্ধপের পরিচয় আমরা 

পাই। বিবেকানন্ধ্কে কখনও সাহিত্যিক 

গোঠীভুক্ত কর! হয় না, সাহিত্য-স্থষ্টি তার 

জীবনের উদ্দেশ্য বা বৃত্তিও ছিল না। কিন্ত 

বিবেকানন্দের বক্তব্যের বাহন তার গছ্য-ভাষ। 

বাংল। গছ্-সাহিত্যের ভাগ্ডারে একটি বিশিষ্ট 

অনন্ৃকরণীয় সংযোজন ব'লে ঘোষণা করতে 

দ্বিধাবোধ করি না। তার কাব্যরচন] কাব্যোৎ- 

কর্ষের বিচারে হয় তে উচ্চস্বান লাভ করে না, 

কিন্ত গভীর হৃদয়াবেগের সরল, বিশুদ্ধ ও 

চাতুর্যহীন অভিব্যক্তির জন্য তার কয়েকটি 
কবিতাকে প্রভাতের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তূলন| 
করতে ইচ্ছা হয়। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে 

যুগ-প্রবর্তক বিবেকানদ্দের দান স্বদেশের 

সমগ্র অস্তিত্বে অঙগীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের 

বিংশশতকীয় মবজাগরণে বিবেকানঙ্গের 

প্রভাব ব্যাপক । শুধু বাংলাদেশের নয়ঃ 

ভারতবর্ষের অন্ত 

ংগঠক বিবেকানন্দের পরিচয় 

মঠ-মিশন। তার আলোচন! 

নিপ্রয়োজন। 

এই পটভূমিকায় মূল প্রশ্ন বিবেচনার 

সুযোগ গ্রহণ কর! যেতে পারে । বিবেকানন্দের 

বিভিন্ন রূপের যে পরিচয় আমরা পেলাম, 

তাদের সমন্বয়-সাধক মুল যোগস্ত্রটি কি! 

অতি অল্পকালের মধ্যে তাকে এত ভিন্ন ভিন্ন 

গুরুত্বপূর্ণ সমন্তার আলোচনা! করতে হয়েছে, 
এত বিরাট কর্মস্থচী কার্ধে পরিণত করতে 

হয়েছে যে, আপাতদৃষ্টিতে ভার বহু কথায় 
অসামঞ্জন্ত লক্ষিত হয়। তার অনেক উক্তি 

পরম্পরবিরোধী ব'লে মনে হয়। এই কারণে 

ইদানীং বিচ্ছিন্নভাবে তার উদ্ধাতির যথেচ্ছ 
ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। 

তার শতবর্ষপৃতি উপলক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার 
একটি সংস্কৃতিপন্তরে বল1 হয়েছে £ 'ম্বামীঞজা 

দার্শনিক সন্াসী ছিলেন বটে, কিন্তু তার 

চেয়েও ঝড় কথ--তিনি ছিলেন একজন মহাণ্ 

দেশপ্রেমিক'*৭' এই কথার সমর্থনে তারই 
একাধিক উক্তি উপস্থিত কর! খুব কঠিন নয়। 
স্বদেশের ছুর্শায় বিগলিত-প্রাণ বিবেকানন্দ 
বার বার শিজের মুক্তিকে তুচ্ছ ব'লে ঘোমণ! 

করেছেন । এমন কি ধর্ম অপেক্ষা বিজ্ঞাণের 

পৃষ্ঠপোষকত। করতেও আমর1 তার উক্তির 

সমর্থন পেতে পারি--“বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই-ই 

আমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে চায়। 
ধর্ম হইল কেবল অধিকতর পুরাতন এবং 
আমাদের এই কুসংস্কার আছে যে, উহা 
অধিকতর পবিত্র |, বাংলাদেশের কোন এক 

সাহিত্য-পত্রে যল] হয়েছে £ প্রচলিত অর্থে 
ধর্ম ও ঈশ্বরকে বিবেকানন্দ গ্রহণ করেননি 

প্রধান ক্লাপকার। 

জীরামকষ। 

এখানে 
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তার কাছে সর্বপ্রথমে বড় হয়ে দেখ দিয়েছে 

মাহব_-তার পরে ভগবান্। 
এই জাতীয় উক্তিকে ভ্রমাত্বক বলা চলে 

না; কিন্ত এর থেকে অন্ভব করা যায় যে, 

কুসংস্কার- ও দারিপ্র্য-পীড়িত ভারতবর্ষের ব্যাধি 
নিরাময়ের জন্য বিবেকানশ যে পথ নির্দেশ 

করেছেন, তাকেও আমরা সেই পথের পথিক 

ব'লে ভাবতে আবক্ত করেছি; চিকিৎসক ও 

রোগীকে সমপর্যায়ভুত্ত করেছি; তার উক্তির 

উদ্দেশ্য-নির্ণয়ে,। তার সত্তার সামশ্রিকতা- 

নিকূপণে আমাদের দৃষ্টি অসমর্থ | 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিচিত্র ভাষায় জাতির 

পহ্ত্র সমস্যা! সম্পর্কে বিবেকানন্দ তার জীবন- 

কালে বা কিছু ব'লে গিয়েছেন, তার থেকে 

যদি আমরা ধরে নিই যে, তার দেশপ্রেম, 

দরিজ্রগ্রীতি, সমাজচেতন।, শিক্ষারিন্তা ইত্যাদি 

ধর্মনিরপেক্ষ, তা হ'লে আমাদের বিবেকা নন্দ- 

পরিচয় যথার্থ হবে ব'লে যনে হয় না। বর্তমান 

দশকের ধর্মচেতনা-শৃন্ততা বা আমাদের 
ব্যক্তিগত মতবাদ অহৃযায়ী বিবেকানন্নকে 

আমর। গড়তে পারি না। যেভাবেই হোক 

না কেন, ষাধিক সংস্কারমুক্ত হৃদয়ে তার 
ব্যক্তিত্বের আন্তরিক অন্ধ্যান করলে দেখ! 

যাবে, আধ্যাক্িকতা বিবেকানন্দ-সত্তার মূল 

উপাদান । মানবজাতির উদ্দেশ্যে তার সমগ্র 

বাণী অধ্যাত্মচেতনা-প্রস্থত, তার সমস্ত কর্মের 

মূলে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। স্বামী 

বিবেকানন্দ দেশপ্রেমিক, শিক্ষাতত্ববিৎ, সমাজ- 

সংস্কারক-_-এ-কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্ত 

ঙার যে পরিচয় ভিন ভার অস্তিত্ব কল্পন! কর! 

যায় না, সেই পরিচয় হ'ল-তিনি সন্যাসী, 

তিনি ভারতবর্ষের অদ্বৈত বেদাস্তবাদের 

সর্বাধুনিক প্রবক্ত1। বিবেকানন্দের প্রথম 

পরিচয় তিনি দার্শনিক, কর্মযোগী, ভারতের 

বিবেকানন্দ-পরিচয় &$৭* 

সনাতন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ; 

সমাজসংস্কারক ইত্যাদি কার দ্বিতীয় পরিচয় । 

আধ্যাত্তিকতার মুল স্থত্রকে দৃঢ়ভাবে ধারণ 

করেই তিনি- পরাধীন, মূর্থ, দরিদ্র ও 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্কে উন্নত করতে 

চেয়েছেন। দাক্ষিণাত্যে একাধিক বক্তৃতায় 

তিনি বলেছেন £ 'সকল জাতিরই এক একটি 

প্রধান আদর্শ আছে--তাহাই সেই জাতির 

মেরুদণ্ডশ্বূপ। রাজনীতিই কোন কোন 
জাতির জীবনের মুলভিত্তিস্ববূপ, কাহারও 

কাহারও বা সাযা্জক উন্নতি'"কাহারও বা 

অন্ত কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্ত 

আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মুলভিত্তি 

ধর্ম-একমাত্র ধর্ম । উহাই আমাদের জাতীয় 

জীবনের যেরুদণ্ড--উহারই উপর আমাদের 

জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মুলভিত্তি 

স্বাপিত |; 

অন্তত্র বলেছেন : 'ধর্মই ভারতেয় পক্ষে 

স্ব্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথের অহ্সরণ 

করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি 

ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।' 

“সমগ্র মহ্ষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় 

হিন্দুরও কিছু দিবার আছে--আধ্যাত্সিক 
আলোকই জগৎকে ভারতের দান |” 

মনে রাখতে হবে-ধর্ম-শব্ে তিনি 

ধর্মের শক্তিদায়ক কল্যাণকর মুল ভাবকেই 

বুঝিয়েছেন, প্রাণহীন আচার-অহুষ্ঠান বা 
কুসংস্কারকে তিনি কখনও ধর্ম-সংজ্ঞায় 

অন্ডিহিত করেননি । কলম্বোয় এক বক্তৃতায় 

তিনি স্পই্ইভাবেই বলেন £ ভারতীয় ধর্মের 

প্রভাব বলিতে ভারতীয় ধর্মের মৃলতত্বসমূহ 
'**পক্ষ্য করিতেছি । উহার বিস্তারিত শাখা- 

প্রশাখা শত শত শতান্ধীর সামাজিক 

আবশ্টকভায় যে-সকল স্ষুত্র ক্ষু্র গৌণ বিষয় 



৫৮৪ 

উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রথা, 
দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণবিষয়ক খুঁটিনাটি 

বিচার প্রকৃতপক্ষে “ধর্ম-সংজ্ঞার অন্তভূতি 

হইতে পারে ন1। 

অস্তনিহিত দেবত্বের বিকাশকেই তিনি ধর্ম* 
সংজ্ঞা দিয়েছেন £ “যে ভাবধার] পশুকে মানবে 

এবং মাহৃষকে দেবতায় পরিণত করে, তাহাই 

ধর্ম | তার শিক্ষার সংজ্ঞা থেকেও লক্ষ্য 

কর! যায়, তার শিক্ষাদর্শের সঙ্গে ভারতের 

আধ্যাত্মিক চেতনার স্ুষ্পষ্ঠ যোগ রয়েছে। 

শিক্ষা ভিন্ন অন্যান্ত ক্ষেত্রেও তার বক্তব্যকে 

ভারতীয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি 

থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ। মাস্ক ব'লে যনে 

হয়। 

ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দ যদি গার উচ্চ 

আধ্যাত্মিক মননরূপ বিভাজকের দ্বার! 

নিজেকে বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে 

রাখতেন এবং শুধুমাত্র তার মতাহুরাগী জন- 
সমষ্টির অধ্যাত্সরচেতনার বিকাশে নিয়োজিত 

থাকতেন, তা হলেও বৈদাস্তিক সন্ত্যাসী হিসাবে 

বিবেকানন্দের পরিচয় কিছুমাত্র ক্ষু্ হ'ত না। 

প্রকৃতপক্ষে জীবনে আদর্শের রূপায়ণ ও উপযুক্ত 

ক্ষেত্রে দেই আদর্শ-সঞ্চারে সহায়তা করা 

সৎব্যক্তির পক্ষে তার সামগ্রিক কর্তব্যপালন 

বলে জগতে বিবেচিত হয়| বিবেকানন্দ তত্তিন্ 

অন্য কিছু যে করেছেন, তার কারণ তিনি 

পলাতক-মনোবৃত্থিসম্পন্ন ছিলেন না, তৎকালে 

স্বদেশের সঙ্কইময় পরিস্থিতিতে তিনি আত্ম 

স্থখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং মূলতঃ ধর্মের 

নবীন ভাষ্যকাররূপে পর্মকে জীবনের যাবতীয় 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১*ম সংখা! 

সমন্তার সমাধানে সর্বপ্রধান শক্তি ব'লে প্রচার 

করেছেন। তিনি বলেছেন : “আমাদিগকে 

দেখিতে হইবে-কিন্ধপে এই বেদাস্ত আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য 

জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে*""গার্স্থ্ 

জীবনে কার্যে পরিণত করা যায়। কারণ, যদি 

ধর্ম মাহষের সর্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা 

করিতে ন। পারে, তবে উহার বিশেষ কোন 

মূল্য নাই--উহা! কেবল কতকগুলি ব্যক্তির জগ্ত 

মতবাদ মাত্র ।' 

বিবেকানন্দ শেখালেন, জীবনের সর্বস্তরে 

আধ্যাত্বিকতাকে অন্ুস্যত করা ধায়, কারণ 

সেট কোন সম্প্রদ্দায়-বিশেষের সম্পত্তি 

নয়; শেখালেন, মানুষের সমস্ত কর্ম- 

প্রচেষ্টায় ধর্ম অবিরুদ্ধ-ভাবে যুক্ত হ'তে 

পারে, দেশকাল-নিবিশেমে যে-কোন মান্ৃষ 
তার কর্মকে যোগে ব্ধপাস্তরিত করতে পারে। 

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় তিনি আশ্চর্য সুন্দর 
ভাবে জানালেন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকত। কী, 

কিভাবে জীবনে তার অহ্বশীলন সম্ভব £ 
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বিবেকানন্দের স্বাদেশিকতা, শিক্ষাচিত্তা, 

সমাজ-সংস্কার, আন্তর্জাতিকত! ইত্যাদি তার 

যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপন করবে, যদি সেই সমগ্র 

পরিচয় তার ধর্মচেতনতার মুল হুত্র থেকে 

বিচ্যুত না হয়। 
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কবিকরণপুর গোস্বামীর জীবনের একটি নুতন দিক্ 
| ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 

কবিকর্ণপূর ও তার পুভ্র কবিচন্ত্র বঙীয় 

সংস্কৃত সাহিত্যগগনে অন্ততম উজ্জ্বলতম 

জ্যোতিষ । শিবানন্দ সেনের পুজ্র পরমানন্দ সেন 

উত্তর জীবনে কবিকর্ণপূর আখ্যায় নিখিল 
ভারতবন্দ্য কবির সম্মান-লাভে ধন্ত হন। 

নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লী গ্রামে ১৫২৪ খুঃ 

তিনি জন্মপরিগ্রহ করেন। 

তিনি “চৈতন্তচন্দ্োর্ঘয। নামক নাটক 
১৪৪৩ খুঃ রচনা! করেন | তখন তার বয়স মাত্র 

১৯ বৎসর । ক্রমে ক্রমে তিনি বৃহত্কঞ্চগণো- 

দ্বশদীপিকা, 'চমৎকারচন্দ্রিক।', “গৌরগণো- 

দ্বেশদীপিক1', “আনন্দবৃন্দাবনচম্পু' এবং অপূর্ব 

সংস্কৃত-অলঙ্কার-গ্রন্থ 'অলঙ্কারকৌস্তভ' রচন! 
করেন। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি১, পুনা 

প্রভৃতি স্কানে ভার বুচিত বর্ণপ্রকাশ' নামক 

কোমগ্রন্থও সংরক্ষিত আছে । এই গ্রন্থ তিনি 

রচনা করেন অমরমাণিক্যের পুভ্র রাজধরের 

নিমিত্ত । 

এনিয়াটিক সোসাইটি এবং পুন1 ভাগ্ডারকর 

রিসার্চ ইনৃস্টিটিউটে কবিকর্ণপূরের এক অপূর্ব 

গ্রন্থ আছে। সংক্ষেপে এই গ্রন্থের নাম 

'পারপীক-প্রকাশ? » পুর্ণ নাম “সংস্কৃত? 

পারশীক-পদপ্রকাশ' | গ্র-স্থ কবি নিঞ্জের পারস্য 

ভাষায় গভীর পাগ্ডত্যের পরিচয় প্রদান 

করেছেনঃ এবং কেবল শব্দের প্রতিশব্দ উল্লেখ 

নয়, উভয় ভাষার কারক, বিভক্তি, তুলনামূলক 
ল-কারার্থ নির্ণয় প্রভৃতি অতি সুন্ধরভাবে 

করেছেন। 

১ ইত্ডিয়া ৩১৭ হ কখাধটে। ৩২১ 

“সংস্কত-পারসী ক-পদপ্রকাশ' গ্রন্থের প্রারসের 

শ্লোকে তিনি প্রণতি জানিয়েছেন ভগবান্ 

শিবকে-- 

পরিপৃরিতভক্তভাবকাশাং 
নবকাশাদপি দৃশ্ঠতামুপেতাম্। 

প্রমথেশতম্থং মিতাংশুভব্য- 
মণ্ড ৪ব্যাহতিহেতুমাশ্রয়ামি ॥ 

_অর্থাৎ যিনি ভক্তগণের সকল আশা পূর্ণ 

করেন, যার শুভ্র তহ্হ শরৎকালের নববিকশিত 

কাশপুষ্পসমূহের থেকেও সুদ্দরতর, চক্দ্রের 

থেকেও পরম মনোহর-সদাশিবকে অশুভ 

দুরীকরণের নিমিত্ত শরণরূপে গ্রহণ করি। 

দ্বিতীয় শ্লোকে কবিকর্ণপূর গোস্বামী 
্র্থপ্রণয়নের কারণরূপে বলছেন যে, সম্রাট 

জাহাঙ্গীরের নির্দেশক্রমে তিনি এহ গ্রন্থ প্রণয়ন 

করছেন-_ 

্রীমজ. জহাগীরমহীমহেন্দ্র- 
প্রসাদমাসাছ নিদেশরূপম্। 

করোত্যদঃ “সংস্কত-পারসীক- 
পদ-প্রকাশং' কবিকর্ণপৃরঃ। 

এবং তার উদ্দেশ্বঙও কবি নিজেই সুব্যক্ত 

করেছেন _ 

ধারা সংস্কৃত জানেন- তার। পারসী ভাষা 

শিখবেন; পারস| ভাষ! ধারা জানেন, তাবা 

সংস্কৃত শিখবেন * এবং উভয় ভাষাই ধার! 

জানেন না, ভারা উভয় ভাষাই শিখবেন, 

সেজন্ধ অবশ্য এই গ্রন্থ সকলের পাঠ্য-_ 

'সংস্কৃতোক্তিবিদি পারসাজ্ঞত। 

পারসীবিদি চ সংস্কৃতজ্ঞতা | 
তদৃঘ্বয়াবিদি চ তদৃঘয়জঞতা 

জায়তেহর তদধাক়তামিদম। 



৫৮২ 

এবং গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতায় (৫২৮ শ্রোক- 
সংখ্যা) কবি বলছেন £ 
ইতি ্রীকর্ণপূরেণ কবিনা ক্কৃতিনা কৃতঃ। 
ভাষাসঙ গ্রহসারোহয়ং তনোতু বিছুষাং মুদম্ ॥ 

কবিকর্ণপূরের এই গ্রন্থে সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য 
বিষয় এই যে, সময়ের দিক থেকে পরমানন্দ 
সেন জাহাঙ্গীরের সময়ের লোক নিংসন্দেহ; 
কিন্ত তিনি মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। 
তিনি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এত বড় একটি গ্রন্থে 
প্রণতি বিজ্ঞাপন প্রারভ্তে করলেনই না, 
কোথাও কিছুই বললেন না -এটি কিক'রে 
হ'ল? আর তার এই গ্রন্থ নাথ-সম্প্রদায়ের 
আকর্ষণের কারণ কেন হল? ফলত: 
নেপালের যুগন্তলী _গোরক্ষ-পীঠেই এই গ্রন্থের 
পুথি সমালরে রক্ষিত আছে। এবং 
এই গ্রন্থের স্ততিপূর্বক নরহরিনাথ যোগী 
বলেছেন £ 
বৈলীভা মার্ধভাষ] হহজকুলগিরঃ সিদ্ধগন্ধর্বভামা 
দৈবীভাবাছ্ভাম1 ফণিগণভণিতিঃ- 

সিদ্ধলাধ্যোগ্ভাষাঃ। 
রোষী শার্মণ্যভাষা সলিলচরগিরশ্চীন- 

জাপানভাষা- 

স্্কী-পারন্তভাম! পণুশকুনিগিবে! 
ভান্তি গোরক্ষভাসা ॥ 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ_-১০ম সংখ্য! 

অর্থাৎ নাথষোগীরা গোরক্ষনাথের গীঠে এই 
বলেই এ গ্রস্থকে সমাদর করছেন যে; 
যেমন সংস্কৃত ও পারস্যভাবা, তেমনি অন্য 
ভাষাও গোরক্ষনাথের কপাপ্রাপ্তড এবং ফলত: 
সর্বভাষাজননী সংস্কৃত ভাষার জয় হোক। 

দ্বিতীয়তঃ  কবিকর্ণপুর় জাহাঙ্গীরের 
অন্ুজ্ঞ| কিভাবে কখন পেলেন--এও গবেষণার 
বিষয়। গোরক্ষনাথের গুরু মৎস্তেন্রনাথ, 

অর্থাৎ গোরখবিজয়ের “মোছন্দর"__বাঙালী 
ছিলেন, নিঃসন্দেহ। গোরখনাথও কামরূপে 
মৎন্রেন্্নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকল্পে কিয়ৎ- 

কাল অবস্থিতি করেছিলেন- এও জত্য। 

মুসলমানগণের বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব থেকেই 
বঙ্গদেশ নাথযোগীদের ভাবধারায় পরিপ্লাবিত। 
মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগেও শী সাধনার ধার! 
বঙ্গদেশে মুছে যায়নি । এই জধনমার্গের 
অন্থরাগিবৃন্দের সঙ্গে কবিকর্ণপূর হয়তো কোন 
শিকট সম্পর্কে এসেছিলেন । 

আজ সেই স্থদিন এসেছে, যখন কবিকর্ণ- 
পুরের পরিবার বিশেষতঃ তার পুত্র কবিচন্ত্র- 
বিষয়ে বিশেষ গবেনণ। প্রয়োজন। কবিচঙ্গ 
পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। এ যুগে রচিত 
স্কত কোষকাব্যসমূহে কবিচন্ত্রের অনেক 

কবিত। সমুদ্ধত আছে। 

মায়ের খড়গ 

শ্রীরমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবগণ প্রার্থন! করিতেছেন £ 

অস্ুুরান্থগবল।পঙ্কচচিতস্তে করোজ্জল: ! 

শুভায় খড়েগ। ভবতু চগ্ডিকে তাং নতা ৰয়ম্ ॥ 

হে চণ্ডিকে, আপনার হস্তস্িত উজ্জ্বল এনং 

অস্রগণের রক্ত- ও বসা-লিপ্ত খড়গ আমাদের 

কল্যাণ বিধান করুক: আমর। আপনাকে 

প্রণাষ করিতেছি। এ খড়গা দ্নেখিয়াই 

দ্বেবীকে-_ 

“অসুরে কয় ভয়ঙ্করী 

আর তাকে ভায় অভযা বলে।' 

কারণ এ খড়া দ্বারাই তে! মা ভক্তের ৰিপদ 
নাশ করেন। 

রোম] রলার বইয়ে আছে, স্বামীজী 

এ অভয়ার খড়ের মুখে ঝাপাইয়৷ পড়িতেও 

ভীত হইতেন ন1। 

ষায়ের সেই খড়ণী ভগবান্ ভ্রীরাহরের 
নরলীলায় কিভাবে ব্যবস্ৃত হইয়াছিল, আজ 

তাহ]1 মনে পড়িতেছে । যেদিন মায়ের দর্শনের 

বিলম্ব দেখিয়া! তিনি মায়ের খড়া লইয়। নিজেরই 

জীবনাস্ত করিতে উত্ভত হুইয়াছিলেন। সে্িপ 



কার্থিক্ষ,। ১৩৭০ - 

সেই পাষালী কালীই জ্ীয়ামকৃ্ের কাছে জীবন্ত 
হইয়া দেখা দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন 

এবং নিজ খড় ফিরাইয়। লইয়। আবাবু নিজ 

ভবতারিণী মৃতির মধ্যে মিলাইয়! গিয়াছিলেন। 
এই দ্িন তো ম! ছেলেকে রক্ষা করিলেন। 

আবার অন্তদিনের কথাও মনে পড়িতেছে 

শ্রীরামকৃষ্জ যন্দিরের মায়ের অনুমতি লইয়! 

তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈতসাধনায় রত 

হইয়াছেন, কিন্ত কিছুতেই সাকার ব্রহ্ষময়ীর 
রূপটিকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম 

হুইতেছেন না। সকল চেষ্টাই যখন বিফল 

হইল, তখন তোতাপুরী আদেশ করিলেন, 
'যায়ের হাত হইতে খড়াখানিকে লইয়। এ 

মনোষয়ী ভবতারিণী-মুতিকে দ্বিধা করিয়া 
ফেল ।” সেদিন কিন্ত শ্রীরবামকষ্জ আত্মবিনাশের 

গন্য এ খড়ীীকে প্রয়োগ করেন নাই। যে রূপ 

তাহার রূপাতীতকে উপলব্ধি করিবার পথে 

প্রবল প্রতিবন্ধকের স্য্টি করিয়াছিল, সেই 

রূপের নাশের জন্তই ভবতারিণীর খড়গ দ্বারাই 
ভবতারিণীর ন্ধবপের পরপারে যাইবার পথ 

আবিষ্কার করিলেন, ব্ধপাতীত বাজ্যে প্রবেশ 

করিয়। নিস্তরঙ্ ব্রক্মদমাধিতে নিমগ্ন হইলেন । 

জ্ীরামকৃষ্জ যে বলিতেন, মহামায়! দ্বার 

ছাড়িয়া না দিলে তাহাকে কেহ জানিতে 

পারে না, এ খড়গাই ভক্তের প্রতি মহামায়ার 
দয়া । 

গীতার মঙ্গলাচরণে মধুন্দন সরস্বতী যে 
বলিয়াছেন, “কৃষ্তাৎ পরং কিষপি তত্বমহং 

নজানে- কৃষ্ণের পরে অপর কোন তত্বকে 

আমি জানি না, তাহার অর্থ এই নয়--কৃষ্ণের 

পর অন্ত কোন তত্ব নাই। প্রকৃত বক্তব্য 

হইল এই যে, নামরূপের রাজ্যে থাকিয়। 
জ্ঞাতা ও জেয়ের ভেদ বজায় রাখিয়া যতদুর 
বাওয়। যায় তাহার শেষ সীমা হইল এ 

বংশীবিভূষিতকর কৃষ্ণ । তাহার পরে বাহ 

আছে) ভাহা|! কেহ জাশিত্তে পাবে না, তাহাই 

যাতে খন ৫৮৩ 

ভূষা বাঁ ত্রন্ষ। জীরামকষ্ের বেলাও নাষ- 

রূপের রাজোর চরমতত্বব ভবতারিণীর বূপকে 

বিনাশ করিয়াই আীরাষকঞ্ ব্রহ্মতত্বে প্রতিচিত 

হইলেন। সহায় মায়ের খড়ী। 
উপনিষদূ যে বলেন, হিরগয় পাত্র দ্বার 

সত্যের মুখ বা স্বর্ূপটি আবৃত রহিয়াছে, 

আরামকষ্ণের সাধনায় তাহারও প্রণালীটি 
লক্ষিত হইতেছে । এ হিরগ্ময় পাত্র বলিতে 

আমরা কি বুঝিব? এ যে ভবতারিণীর 

মৃততিটি যাহা মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়। 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং আ্রীরামকঞ্জের 

দৃষ্টিকে ধারণ করিয়াছিল, তাহাকেই হিরগয় 
পাত্র বলিব। 

উপনিষদ বলেন, তস্য ভাসা সর্বমির্দং 

বিভাতি'। এই “বিভাতি' শব্দটি হইতেই 
বুঝিতে পারি, সব কিছু রূপই যে হন্দরিয়গ্রাহ 
হয়। তাহার কারণ সেই রূপাতীতের 

আলোকেই তাহাদিগের প্রকাশকে সম্ভব 

করিয়াছে। অন্ধকারে তো৷ কিছুই দেখা যায় 

না, সুতরাং শ্রীরামকৃ্ক যে ভবতারিণীর 

রূপটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তা নিশ্চয়ই 

অন্ধকার ছিল না, অর্থাৎ হিরগ্নয় ছিল। 

সব রূপই হিরশ্নয় এ একই কারণে “সর্বমিদং 

বিভাতি'। 

এইবার বুঝিব যে, এ রূপসকল পাত্র কেন? 
এ ব্ূপের অন্তরালে যে ব্ূপাতীত রহিয়াছেন, 
তাহার সর্ষষ্বধে আমার অজ্ঞানকে ধারণ করে 

বলিয়া সব রূপই অজ্ঞানের আধার বা পাত্র 
হয়। প্রাচীন সত্য যৃত্তিকা, তাহাকে না 
জান।ইয়া ঘটা্ি যে-সব ব্ূপে অজ্ঞান আমার 
মনে অসত্যে সত্য-প্রতীতি ঘটায়, তাহাই 
হিরণয় পাত্র। উপনিষর্দেও খষি প্রার্থনা 
করিয়াছেন, থ্যদেৰ যেন এ পাত্রটির অপসারণ 
করান। যুগাবতার শ্রীরামকৃষণও তে। মহা- 
মায়ার কগার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। এ 
কপাই মায়ের হান্তের খড়া। 



মা এসেছে ঘরে ঘরে! 

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী 

মা এসেছে, আয় কে তোর বন্দনা-গান গায় কোয়েল। 

দেখবি ছুটে আয়! দিগন্তরে ঘুরে, 
মায়ের ক্ধপের প্লাবনে আজ শ্বামার শিসের স্বনন ওঠে 

ভূবন ভেসে যায় ! মাঙ্গলিকের সুরে ! 

রূপ ভরেছে দিকে দিকে; শুভ্র মেঘের শঙ্খ-ধ্বনি, 

দেখ চেয়ে দেখ, অনিমিখে, আকাশ-পথে ওঠে রণি” 

রূপ ভরেছে জলে স্থলে মা এসেছে-সেই বারতা 
নভো-নীলিমায় ! কানে পহুছায় ! 

যা এসেছে ঘরে ঘরে মা এসেছে ঘরে ঘরে 

দেখবি ছুটে আয়! দেখৰি ছুটে আয়! 

নানা রঙের ফুল ফুটেছে 

মায়ের চরণ ঘিরে, 

কমল-আসন পাত রে আজ 

স্বচ্ছ দীঘির নীরে ! 

কাশের বনে শুভ্র-হাসি, 

উঠেছে আজ সমুদ্ভাসি। 

অপরাজিতার মাল্য মায়ের 

কণ্ঠে শোভা পায়! 

মা এসেছে ঘরে ঘরে 

দেখবি ছুটে আয়! 

জবাতে আজ অলক্ত-রাগ 

মায়ের চরণস্পাতে। 

শিউলি ফুলের লাজ ছেয়েছে 

ধরার আঙিনাতে ! 

তৃণে তৃণে শিশির "পরে, 

মায়ের তহর দ্যুতি ঝরে, 

মায়ের ল্েহ উছলে পড়ে 

নদীর কিনারায় ! 

মা এসেছে ঘরে ঘরে 

দেখবি ছুটে আয়! 

মায়ের প্রাণের পরশ বুলায় 

আকাশের অই রবি, 

সার! ভূবন তাই হয়েছে 

মায়ের প্রতিচ্ছবি ! 

জড়ের মাঝে জাগে চেতন, 

সব হ'ল তাই সোনার বরণ, 

অধরা আজ দিল ধরা 

ধরার সীমানায়! 

ম| এসেছে ঘরে ঘরে 

দেখবি ছুটে আয়! 

মায়ের ডাকে জাগ তোরা আজ, 

হৃদয় দে রে খুলে, 

বুকের যত নিবিড় ব্যথ! 

যা তোরা আজ ভূলে! 

মা এসেছে, আর কি রে ভয়, 

মা আমাদের করুণালয়, 

শুভ-আশিস্ নে চেয়ে নে 

লোটুরে মায়ের পায়! 

মা এসেছে ঘরে খধরে-. 

দেখবি ছুটে আয়! 



মমালোচন। 

বীরবাণী (পরিবধিত শতবাবিকী-সংস্করণ) 
স্বামী বিবেকানন্দ । প্রকাশক £ শ্রীপ্রকাশ- 

চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক বিবেকানন্দ 

সোসাইটি, ২১ বৃন্দাবন বন লেন, কলিকাতা ৬ 
পৃষ্ঠা ১০৬) মূল্য টাক! ১:৫৭; শোভন সংস্করণ 

(শক্ত মলাটে ) মূল্য টাকা ২*৫০। 

বীরবাণীর বর্তমান ষোড়শ সংস্করণটি 

স্বামীজীর শতবাধিকী-সংস্করণরূপে প্রকাশিত । 
গন্থটিকে সর্বাঙ্গ-সুর্ধর করিবার জন্ঠ স্বামীজীর 

মূল রচনাগুলিকে (১) সাহবাদ সংস্কৃত স্তোত্র, 

(২) ভজন-_বাংল1 ও হিন্দী, (৩) বাংল! কবিতা 

ও (৪8) ইংরেজী কবিতা--এই চারটি ভাগে 

ভাগ করা হইয়াছে; ৫৫) অস্থবাদগুলি শেষের 

দিকে পৃথকৃভাবে সন্নিবেশিত | 

এই সংস্করণে সংস্কৃত ৪টি স্তোত্র, ভজন ৩টি, 

বাংল! কবিতা ৬টি, ইংরেজী কবিতা ১৪টি এবং 
১৩টি কবিতান্বাদ স্থান পাইয়াছে। অনেক- 

গুলি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ নৃতন এবং 
[009 087, কবিতাটির একটি নৃতন অন্থবাদ 
দেওয়। হইয়াছে । 

স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 
বীরবাণীর'ণ এই উভয় সংস্করণই আশা! করি, 

জনগণের বিশেষ সমাদর লাভ করিবে । ঘরে 

ঘরে ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে কে “ীরবাণীঃ 

ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়! বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনে 
সহায়ক হোক -ইহাই আমাদের একাস্তিক 

প্রার্থনা । শোভন সংস্করণটি উপহার ও পুরস্কার 

দানের যোগ্য, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
এ বিষয়ে আকর্ষণ কর! যাইতে পারে। 

৭ 

100010068 01 89711910618. ০1৪, 

1 &%, অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী 
কর্তৃক বিরচিত। প্রাচ্যবাণী, ৩ ফেডারেশন স্ট্রীট 
কলিকাতা! ৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩.৯+ 
৪৮০ : মূল্য ২০২ + ৩২২ "৫২২ বাহানন টাক|। 

শৈব-বেদান্ত বৈষব-বেদান্তের গ্তায় জনপ্রিয় 
ও সুপ্রসিদ্ধ নয়। সেজন্য শৈব-বেদাস্তের মুখ্য 

প্রপঞ্চক শ্রীক্ঠের মতবাদ- ও ভাষ্য-বিময়ক 

এই পাণ্ডিত্যপূর্ গ্রস্থদ্বয় সকলের নিকটই বিশেষ 
সমাদৃত হবে। 

প্রথম খণ্ডে বেদাস্তের মুল তত্ব 'বর্গ' 

সম্বন্ধে নানা দিক থেকে মৌলিক আলোচন! 

এবং ব্রহ্কারণবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত 

সাতটি প্রধান আপত্তি খণ্ডন করা হয়েছে 
স্নিপুণভাবে। ভাবতীয় দর্শনের স্তত্ত-ন্বব্ূপ 
কর্মবাদ সম্বন্ধে এরূপ পুঙ্খাহপুঙ্খ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, 

অভিনব প্রপঞ্চন! অন্তর কোথাও নেই। 

দ্বিতীয় খণ্ডে দুপ্রাপ্য শ্ীক-ভাষ্ের 

মূলাহ্ুগ সুন্দর ইংরাজী অন্থবাদও স্ুধীলমাজে 

সমাদৃত হবে সমান। এই গ্রন্থের অন্থবাদ 
ইতঃপূর্বে কোনও ভাষাতেই প্রকাশিত হয়নি। 

গবেষণা” যে কেবল পুরাতন কথারই 
নুতনভাবে পুনরুক্তিমাত্র নয়, কিন্তু মৌলিক 
চিন্তা ও প্রপঞ্চনা, ডক্টর চৌধুরী তা! পুণরায় 
প্রমাণিত ক'রে সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন 
হয়েছেন। এই গ্রন্থদ্বয় প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে 

সমৃদ্ধ করবে সুনিশ্চিত । 

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় 



€৮% 

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিত্তা_-প্ীতামস- 
রঞ্জন রায়। প্রকাশক £ জেনারেল প্রিপ্টার্প 

প্রাইভেট লিমিটেড । পৃষ্ঠা ১৭০; মুল্য ৪২। 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীর শুভ 
লগ্নে শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদনের জন্য আদর্শবাদী 

এক শিক্ষাব্রতী এই পুস্তক প্রণয়ন করেছেন । 

স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তাগুলিকে এর আগে 

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅবিনাশিলিঙ্গম্ 
ইংরেজীতে শ্তবকে স্তবকে সংগ্রহ করেন। 
ঠিক এই ধরনের একটি পুস্তক উদ্বোধন 
কার্যালয় থেকেও প্রকাশিত হয়। কিন্ত এই 
পুস্তকে বৈশিষ্ট্য আছে, যদিও শ্রীযুক্ত বায় 

স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তাগুলি প্রধানতঃ এই পুস্তক- 
ছুটি থেকেই নংগ্রহ করেছেন, এটি কেবলমাত্র 

সংগ্রহ*্গ্রন্থ নয়। লেখক চেষ্টা করেছেন, 

স্বামীজীর শিক্ষাচিত্তাগুলির একটি তাৎপর্যপূর্ণ 
ব্যাখ্যা দেওয়ার। ক্ষেত্রবিশেষে আবার 

দেশ*বিদেশের শিক্ষাবিদূদের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে 

সঙ্গে স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তার মিল খোঁজার 

চেষ্টা করেছেন। 

কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন দিক 

আলোচনা! করতে গেলে সেই ব্যক্তির জীবনের 

পূর্ণাঙ্গ আদর্শের সম্বন্ধে কিছু জাবনী থাকা 
অন্ততঃ প্রয়োজন। স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তা- 

প্রসঙ্গে স্বামীজীর জীবন ও তার আদর্শের কিছুট। 
পরিচয় পাওয়ার জন্য পুস্তকের প্রথম ভাগে 

তার জীবন ও দর্শন সংক্ষিগুভাবে দেওয়ার 

ফলে স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তাকে বুঝতে স্ববিধ! 
হয়েছে । 

শিক্ষা-প্রসঙ্নে &ুষে-কয়েকটি অধ্যায় আছে, 

তার প্রথমটিতে শিক্ষার সংজ্ঞা, শিক্ষাদর্শন, 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-প্রসঙ্গ, শিক্ষার মাধ্যম, 

পদ্ধতি, পরিবেশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এর 

প্রতিটির উপরই এক একটি বড় অধ্যায় হ'তে 

উদ্বোধন [ ৬&তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 

পারে। কিন্তু একটি অধ্যায়েই সমস্ত বিষয়- 
গুলি থাকার ফলে শিক্ষাবিদ ম্বামীজীর 

স্বরূপটি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ধর্ম-শিক্ষার কথা। 

স্বামীজীর কথাই ছিল--:036118100. 1৪ (19 

0019 ০0৫19998102, ধর্মই শিক্ষার মর্স- 

কথা। এই অধ্যায়ে লেখক শিক্ষায় ধর্মের 

স্বান প্রসঙ্গে দেশবিদেশের শিক্ষাবিদৃদের চিন্তার 

ংযোজন করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর 

উক্তিও খুব হুম্মভাবেই স্থাপন করেছেন। 
ভারতের জীবন যেমন কুটীরে, তেমনি 

সমাজের অবহেলিত নারী-জাতির মধ্যেও | 

এদের উভয়ের কথাই স্বামীজী তীব্রভাবে 
উপলব্ধি করেছেন, এদের উন্নতির জন্ত 

নানাভাবে নানা কথা বলেছেন। স্বামীজীর 

শিক্ষাচিস্তায়ও এদের বিশেষ স্থান আছে। 

লেখক তার '্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গে' ও “জনশিক্ষা- 

প্রসঙ্গে? অধ্যায়ে এর বিস্তৃত হৃদয়গ্রাহী 
আলোচন। করেছেন। 

সর্বশেষে বল! যায়, এই স্বল্প-পরিসর পুস্তকে 
যদিও স্বামীজীর শিক্ষাচিত্তার সব দিক তুলে 
ধর]! সম্ভব হয়নি, তবুও ধীর শ্বামীজীকে 

কেবলমাত্র ধর্মগুরু, স্বদেশ-প্রেমিক মন্নযাসী 

ব! মুক্তিকামী সন্যাসী ব'লে জানেন, তাদের 

কাছে এই পুস্তক স্বামীজীর চরিত্রের আর একটি 
দিক তুলে ধরতে সাহায্য করবে । 

শ্রীমস্ভগবদগীত। (তৃতীয় যট্ক--্রীধর 
স্বামীর টীকা-সহ)£ স্বামী জগদীশ্বরানদ্ব- 

অনুদিত) প্রকাশক-শ্ররামকৃষ ধর্মচক্র। 

২১১এ১ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়ঃ জেল 
হাওড়া। পৃষ্ঠা ৩৩৬ ) মূল্য ৫২. 

আলোচ্য গ্রন্থথানিতে গীতার শেষ ছয়টি 

অধ্যায় স্থান পাইয়াছে) ইহাতে প্রথম ও 
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দ্বিতীয় ষটুকের স্ভায় মূল শ্লোক, অন্বয় ও 

অহ্ববাদ এবং শ্রীধরস্বামীর স্থবোধিনী টীকা ও 

অনুবাদ দেওয়৷ হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত শঙ্করা- 

চার্য-কৃত ভাষ্য ও অন্তান্ত টীকার বহু উদ্ধৃতি 

যথাস্থানে সন্্িবেশিত | পরিশিষ্ঠে শধকোষ, 

যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও মহানারায়ণ উপনিষদের 

ভূমিকা এবং তত্বাহুসন্ধান-ভুমিকা সংযোজিত 

তিনটি খণ্ডে তিনটি যটুক প্রকাশিত হইয়া 

গীতা-গ্রন্থের শ্রীধর-লিখিত শ্থিবোধিনী টীকা? 

সমাপ্ত হইল। বৰঙ্গভাষাভামী পাঠকগণের 
একটি বহুদিনের অভাব দূরীভূত হইল । 

জাতীয় সমন্যায় স্বামী বিবেকানন্দ 

_ম্বামী হুদ্দরানন্দ। প্রকাশক ঃ শ্ীপ্রকাশচন্ত্ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক বিবেকানন্দ সোসাইটি 

২১ বুদ্বাবন বস্থ লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠ 

২০৫? মূল্য ৩২। 

স্বামীজীর জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে 
প্রকাশিত আলোচ্য পুস্তকটির নৃতন সংস্করণ 
অভিনন্দনযোগ্য, বর্তমান জাতীয় সঙ্কটে 

স্বামীজীর অমর বাণীর নিত্য স্মরণ ও অন্ুধ্যান 
বিশেষ প্রয়োজন । 

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয় £ স্বামী 

বিবেকানন্ব__জাতীয় জাগরণে, ভারতের 

জাতীয় বৈশিষ্ট্যে, জাতীয় জীবনে বেদাস্ত- 

প্রয়োগে, শৃদ্রযুগের অভ্যুদ্য়েঃ সমাজ- 

সমালোচনা ৫৮৭ 

২স্কারে, ত্যাগ-মাহাত্্য-ঘোষণায়, বজো গুণের 

উদ্দীপনায়, 'অহিংসাঁ*-ব্যাখ্যায়, পারযাধিক ও 
ব্যাবহারিক ভেদ-নিরসনে, নর-নারায়ণ-সেবায়, 

বন্ধন-মুক্তির মহত্ব-কীর্তনে, স্বদেশ-প্রেমের 

মর্মম্পশী বাণী-প্রচারে। 
যুগোপযোগী বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তাধারা 

অবলম্বনে চিন্তাশীল লেখকের স্ুচিস্তিত 

প্রবন্ধগুলি নূতন আলোক-সম্পাত দ্বারা বিভিন্ন 
সমস্া-সমাধানে সহায়তা করিবে। গ্রন্থটির 

বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। 
সারদা-রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি__ 

স্বামী চণ্ডিকানঙ্দ। প্রকাশক: স্বামী 

মৃত্যুঞয়ানন্। রামকৃষ্খ মিশন আশ্রম? 
আসানসোল, বর্ধযান। পৃষ্ঠা ১০৭; শতবাধিকী 

বর্ষে মূল্য ১২। 

স্বামীজীর জন্ম-শতবর্ষে প্রকাশিত আলোচ্য 

পুস্তকটি একখানি উল্লেখযোগ্য গানের বই। 
উচ্চাঙ্গের গায়ক ও সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে 

লেখকের পরিচয় দেওয়া নিপ্রয়োজন, তাহার 

লিখিত গান ভক্ত-সমাজে সুপরিচিত | ভাব 

ভাষা ও ছন্দের সমম্বয়ে রচিত আরামকৃ্ণ 

জীকীম। ও শ্বামীজী সম্বন্ধে লিখিত আলোচ্য 

পুস্তকের গানগুলি স্ুর-লয়-তান সহকারে গীত 

হইলে ভক্তবৃন্দের প্রাণে ভক্তির মন্দাকিনী-ধার! 

সঞ্চারিত হইবে । 

বিজ্ঞপ্তি 
পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শুভ জন্মতিথি আগামী ২১শে অগ্রহায়ণ, 
৭ই ডিসেম্বর শনিবার কৃষণ সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্থাত্র বিশেষ 

পুজানুষ্ঠান সহকারে উদ্যাপিত হইবে 



শ্ীরামক্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
শরীশ্রীদূর্গাপূজ। 

বেলুড় মঠ £ বথাযোগ্য ভাব-গভ্ভীর 
পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি 

সহকারে মুন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী ্রীশ্রীদুর্গ- 

দেবীর উপাসন1 বিশুদ্ধসিদ্ধাস্ত পঞ্জিকা-মতে 

অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজার কয়দিনই আকাশ 
প্রায় সর্বদ। মেঘাচ্ছন্ন থাকে, অষ্টমী ও নবমীর 

দিন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তথাপি ষঠে পুজা ও 

প্রতিমা দর্শনের জন্য লোক-সমাগমের বিরাম 

ছিল না। ২৬শে প্লেপ্টে্র মহা্মীর দিন 

৭০০৯ ভক্ত নরনারী বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ 

করেন; অন্ত ছুইদ্দিনও বহু ভক্তকে হাতে 

হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। মহাইমীর দিন 

পূর্বাহে কুমারী-পৃজার সময় এবং সন্ধ্যায় 
সন্ধি-পৃজাকালে সর্বাপেক্ষা বেশী ভিড় হয়। 
শত শত ভক্ত শ্রীশ্রীর্গ৷ দেবীর উদ্দেশ্টে ভক্তি- 

অর্ধথ্য নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীবিজয়া-দশমীর 

আনন্দোৎসবও নুঠুভাবে সম্পন্ন হয়। 

শাখাকেন্দড্রে ঃ আসানসোল, করিমগঞ্জ, 

কামারপুকুর। কাথি, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, 
ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈত 

আশ্রম), বালিয়াটি, বোম্বাই, মালদহ, 

মেদিনীপুর, রহড়া, শিলচর, শিলং, শ্রীহট, 
সোনার গ! ও হবিগঞ্জ আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গোৎ্সব 
অন্ুঠিত হইয়াছিল। 

বেলুড় মঠে জ্যোতির্মঠের শ্করাচার্য 
গত ১৪*ই সেপ্টেম্বর জ্যোতির্মঠের 

(বদরি কাশ্রম) শঙ্বরাচার্য পূজ্যপাদ আমৎ স্বামী 
শাস্তানন্বজী মহারাজ সপার্ধদ বেলুড় মঠে 

আগমন করিয়া রাত্রিবাস করেন। পরদিন 

প্রাতঃকালে মাননীয় অতিথিবৃদ্দ মঠ পরিদর্শন 

করেন । 

শতবাষিকী সংবাদ 
জামদেদপুর £ ম্বামী বিবেকানন্দের জন্ম- 

শতবাধিক উৎসব উপলক্ষে গত ৮ই সেপ্টে্বর 
বিহারের রাজ্যপাল শ্রীঅনস্তশয়নম্ আয়েঙ্গার 

স্থানীয় রামঞ্চঞ্জ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির 

সুসজ্জিত ভবনে এক অতি মনোহর প্রদর্শনীর 

দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং জন্ম-শতবাধিক 
উৎসবের আহ্ুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মূল 

উংসব আগামী ডিসেখবরে পক্ষাধিক কালব্যাগী 

পালন কর] হইবে । 

প্রদর্শনীটির তিনটি বিভাগ ছিল; প্রথমতঃ 

স্থানীয় ছাও্ছাত্রীদের হস্তশিল্প ও কলাবিগ্ভার 

নিদর্শন | প্রধানতঃ উক্ত সোসাইটি-পরিচালিত 

বিদ্যালয়-সমূহেরই ছাত্রছাত্রী দ্বার এই সকল 

নিথ্মিত। দ্বিতীয় বিভাগে স্বামীজীর জীবন ও 
বাণী চিত্রে বুঝানে! হইয়াছে। তৃতীয় বিভাগে 
স্বামীজীর জীবনের প্রধান ঘটনাবলী ৩টি 

মডেলের দ্বার! দেখানে। হইয়াছে। দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় বিভাগের পরিকল্পন1 ও রূপায়ণের কৃতিত্ব 

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের । প্রদর্শশীটি 

এতই চিত্তাকর্ষক হুইয়াছিল বে, উহা! ৮ই হইতে 

২৩শে সেপ্টম্বর পর্যন্ত খোল! রাখার কথ! ছিল, 

কিন্ত জনসাধারণের মশির্বন্ধ অন্থরোধে সময় 

বৃদ্ধি করিয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত খোল! 
রাখিতে হয়। 

বিহার-রাজ্যপাল সোসাহটি-প্রাঙ্গণে এক 

ভাবগভীর ও ভ্ভিপূর্ণ পরিবেশে জামসেদপুরের 

ছুই সহআাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে 

স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে প্রায় সার্ধ 
একঘণ্টা কালব্যাপী এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
এই ভাবণে শ্রআয়েঙ্গার স্বামীজীর প্রতি 

শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া! বলেন, স্বামীজী ভারতের 
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তথা প্রাচ্যের শাশ্বত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 

পুনরুজ্জীবিত করিয়া! সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন। জামসেদপুর শতবাধিক কর্ম- 
স্থটীতে একটি বৈশিষ্ট্য দৃ্ধি আকর্ষণ করে। 
দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রের জন্ত ছুইটি বৃত্তি- 
ব্যবস্থার পরিকল্পনা কর্মস্থচীতে গ্রহণ কর! 

হইয়াছে । 

রেঙ্ুন-সংবাদ 

গত ২৭শে অগস্ট শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশনের 

অন্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধ্বানন্দজী মহারাজ 

বিমানযোগে বেঙুনে গমন করেন, তাহ!র 

পঙ্গে যান স্বামী দয়ানপ | 

রেঙ্গুন সেবাশম ও সোসাইটির সাধুবৃন্দ ও 

২৫০ ত্বন ভক্ত তাহাদিগকে সংবর্ণনা করিবার 

গন্ঠ বিমান-থাটিতে উপস্থিত ছিলেন । 

পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ রেঙ্কুন সেবাশ্রমে 

অবস্থান করেন এবং ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে 

প্রত্যাবর্তন করেন। ৩০শে অগস্ট তিনি স্বামী 

দয়ানন্মজীর 

বুদ্ধের প্রসিদ্ধ শয়ান মুতি দর্শন করেন। 

১লা সেপ্টেম্বর শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ 

মহারাজ বেস্কুন সেবাশরমে বিবেকানশ- 

শতবাধষিকী স্মারক ভবনের পূর্বদিকের 

পরিবধিত অণশের উদ্বোধন করেন । এখানে 

দুইটি ওয়ার্ডে পুরুষদের জন্ত ২২টি এবং 

শিশুদর জন্ত ২০টি শয। থাকিবে । পৃজাপাদ 
মহারাজ শতবাধিকী স্মারক ভবনের পশ্চিম 

দিকে নির্মীয়মাণ অংশের স্বৃতি-ফলকের আবরণ 

উন্মোচন করেন। এই অনুষ্ঠানে ৫০ জন 

বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 

কার্যবিবরণী 
টাকী £ রামকৃ্চ মিশন আশ্রমের ১৯৬১- 

৬২ থুঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে। 
আশ্রষের পরিচাপনাত্থ আছে একটি উচ্চ. 

শ্রীরবামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 

সহিত পেগুর প্যাগোডা ও. 

&৮৯ 

বিদ্যালয়, তিনটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, 

একটি ছাত্রাবাস ও একটি হোমিওপ্যাথিক 

দাতব্য চিকিৎসালয়। একটি উচ্চ প্রাথমিক 

বিষ্যালয় নিকটবর্তী কিশোর-নগরে অবস্থিত, 

বাকীগুলি আশ্রম-ভূমিতে অবস্থিত | 

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৫৫ জন ছাত্র 

ছিল,_তন্মধ্যে ৫ জন বিনা খরচে । 

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩৫৫ | আশ্রম- 

প্রাঙ্গণে অবস্থিত বালক ও বালিকাদের 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্য। 

যথাক্রমে ১৬০ ও ১২৫। দাতব্য চিকিৎসাপয়ে 

আলোচ্য বর্ষে ৪,০৬৩ রোগী চিকিৎলিত হয়। 

সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব-প্রচারে 

উদ্ছেশ্যে সাময়িক উৎসবাদির যথাযথভাবে 

আয়োজন করা হয়। ২৯ জন বালক ও ৬ জন 

শিক্ষকের একটি দল শিক্ষামূলক ভ্রমণ উপলক্ষে 

কানপুর, লখনৌ, আগ্রা, দিল্লী, মথুবা, বৃন্দাবন 

প্রভৃতি পরিদর্শন করে । 

বিশাখাপত্তনম্ঃ রামকৃষ্খ আশ্রম 

বঙ্গোপসাগরের মনোরম উপকূলে ১৯৩৮ খুঃ 

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রয়ের ১৯৬১-৬২ খুঃ 

কাধবিবরণীতে প্রকাশ আশ্রমে নিত্যপৃজা 

এবং একাদশীতে রামনাম-সন্ীর্তভন অনুষিত হয়। 

সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি গ্রন্থাগার 

পরিচালিত হইতেছে । গ্রন্থাগারের পুম্তক- 
সংখ্যা +,৩৩০; পাঠাগারে ৬ট সংবাদপত্র 

এবং ২০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। 

সারদা শিও-বিগ্ভালয়ে ২৪৪টি শিশু পড়ে এবং 

৯ জন শিক্ষক শিক্ষা্দান-কার্ষে নিযুক্ত আছেন। 

শিশুদের লাইব্রেরিতে সচিত্র পুস্তক রাখ! 

হইয়াছে । শিশুশিক্ষার জন্য শ্রতি-চাক্ুমী 
(7901০-51508] ) শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর 

দেওয়া হয় এবং যাঝে মাঝে শিক্ষামূলক 

চঙ্গচ্চিত্র দেখানে! হয | 
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শ্যামলাতাল : শ্রীরামকৃষ্ষ সেবাশ্রম 
বাধিক কার্যবিবরণী ( এপ্রিল *৬১-_মার্চ ৬২) 

প্রকাশিত হইয়াছে। ফুট উচ্ে 
হিমালয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে সেবাশ্রমটি 
১৯১৪ খুঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ মাইলের মধ্যে 

কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় ন1 থাকায় 

প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এই সেবাশ্রমটি অসহায় 
ও দরিদ্র পার্বতীয়দের একমাত্র চিকিৎসার 

স্বান 

পেবাশ্রমে ছুইটি বিভাগ : বহিরিভাগ 
ও অস্তরবিভাগ। অস্তবিভাগে ১২টি শয্যা 

(17১90) আছে। এ পর্যস্ত উভয় বিভাগে 

মোট ২,১১,২৪৭ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষে বহিরিভাগে চিকিৎসিতের 

ংখ্যা ৮৪৬৬ (নৃতন ৭,০৬৯); অন্তবিভাগে 
১৭৭ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। 

৪১৯৪৪ 

পশু-চিকিৎসালয় £ গৃহপালিত মৃক 

প্রাণীদের চিকিৎসার জন্ভধ এই বিভাগ 
১৯৩৯ থুঃ খোলা হয়। এ পর্যস্ত ৫৫,২১২ পণ্ডর 

চিকিৎসা করা হইয়াছে । অস্ত্র-চিকিৎসারও 
ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে ১,৮৭৪ পশু 

চিকিৎসিত হয়। 

কনখল £ সেবাশ্রমটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর 

পরিবেশে হরিদ্বারের নিকটে অবস্থিত। ইহা 

রামকৃ্জ মিশনের প্রাচীন সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির 

অন্ততম। ১৯৯১ খুঃ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের 

৬১তম বর্ষের (এপ্রিল, +৬১-_মার্চ) ৬২) 

কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 

আলোচ্য বর্ষে ৫০টি শয্যাযুক্ত অস্তর্বিভাগীয় 
হাসপাতালে ১,৪৪১ রোগী ভরতি হয় এবং 

১,২৭২ রোগী আরোগ্য লাভ করে। 

বহিবিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮৬,৭৮০ 
(নুতন ২০১৮১৮)$ অস্ত্র-চিকিৎসা ৭৭৯, 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

দস্তচিকিৎসা! ৩৪০, চক্ষুকর্ণাদি চিকিৎসা ১,৮১৫ 

ইলেকৃট্রো-থেরাপি চিকিৎসা ৬*৮। ল্যাবরে- 
টরিতে ৩,৫৪৫ নমুন! পরীক্ষা কর! হয়। 

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্য! ৪,২৪৫; 

পাঠাগারে &টি সংবাদপত্র এবং ৩২টি সাময়িক 

পত্রিক1 লওয়৷ হয়। 

আমেরিকায় বেদাত্ত 

স্তান্ফ্রান্সিস্কো ( বেদাস্ত-সোসাইটি ) 

নৃতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেল! ১১ টার 
সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং 

বুধবার রাত্রি ৮ টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী 

শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ব্তৃত দেন। 

মার্চ, "৬৩ £ স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ; 

ভারতের পথ; বাহিরে কিছুই নাই, সবই 
অন্তরে; একাগ্রতার পদ্ধতি; জীবাত্মার 
ছুঃখের রাত্রি; বেদাস্তে যুক্তি ও অনুভূতির 

স্বান; মরিবার পূর্বে যাহা! আমাদের অবশ্যই 
করা উচিত; শ্রীরামকঞ্চ : গৃহীিগের প্রতি 

তাহার উপদেশ; দিব্যজ্ঞান ও সত্যের 

ংযোগ। 

এপ্রিল : স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ 

তৈরীর ধর্ম; প্রতিটি দিন কিভাবে আধ্যাত্বি- 

কতায় পূর্ণ কর! যায়? ছুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া 
পূর্ণত1) 'পুনরত্যুর্থান ও জীবন-_ আমিই; 
কেন আমরা জন্মগ্রহণ করি? বেদাস্তই পাশ্চাত্য 

জগৎকে সর্বাপেক্ষা! উত্তম বস্তু দিতে পারে; 

শঙ্করাচার্য ও ভাহার অদ্বৈতবাদ ; সচেতন 

মনের গুরুত্ব । 

মেঃ স্বপের অর্থ কি? সাধন-জীবনের 

প্রস্তুতি ; বুদ্ধ ও বেদাস্ত $ চরিত্র ও ঈশ্বর-দর্শন ; 
শাস্তি কোথায়? কেন আমাদের অহংকার 

আছে? কিভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে 
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হয়? অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা; স্বামী সহজঅদ্বীপোষ্ঠানে বেদাস্ত-অধ্যাপনা 
বিবেকানন্দের অসমাপ্ত কার্যক্রম | আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত 

জুন ঃ আমর! ঈশ্বরকে দর্শন করি, কিন্ত 
তাহাকে জানি না? বেদাস্তের সমাধি ও 

বৌদ্ধমতে নির্বাণ) ইন্রিযান্ততৃতি, যুক্তি ও 
আনন্প্রদ দর্শন; শরীর এবং মনের যৌগিক 
শিক্ষা; বুদ্ধ ও বর্তমান মাহৃষ ; তোমার আত্মা 

কিরূপ পুরাতন! অতীন্দ্রিয় দর্শনে সত্য; 
বাক্য ও চিস্তা যেখান হইতে ফিরিয়া আসে? 

শত্কির জাগরণ । 

পুরাতন মন্দিরে প্রতি রবিবার রাত্রি ৮ টায় 
ধ্যান এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ক্লাস করেন 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা 
থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 

সাক্ষাৎ করেন। নূতন মন্দিরে প্রতিদিন পৃজা 
হয়; বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা! করিলে 
ধ্যান-ধারণ1 করিতে পারেন । 

বিবিধ 
স্বামীজীর শতবাষিকী 

রামেশ্বরম্ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি 

ডক্ব্র সর্বেপল্লী রাধাকৃঞ্চন রামনাথস্বামী মন্দিরের 

প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের শ্বৃতি-সৌধের 
আবরণ উন্মোচন-কালে সকলকে ধর্ম-সম্পর্কে 

সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর অন্থশীলন করিতে আহ্বান 
জানান। বাষ্রপতি বলেন £ স্বামী বিবেকানন্দ 

ধর্ম বলিতে বুঝিতেন--অনুভূতি, অন্ত ধর্মের 

প্রতি সহিষুতা এবং যানবজাতির সেবা । 

শ্বামীজী শুধু আধ্যাত্মিক গুরুই ছিলেন না, 
সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন, ঈশ্বরের নামে অসাম্য 
ও অবিচার তিনি সহা করিতে পারিতেন ন]। 

শ্রীরাজেশ্বর সেতুপতি (তাহার পরলোক- 
গত পিতা ভাস্কর সেতুপতিই মুখ্যতঃ 

সহঅদ্বীপোষ্ঠানে (10008800 [81800 ০৪: ) 

বিবেকানন্দ-কুটিরে চতুর্থ গ্রীষ্মকালীন বেদাস্ত- 
অধ্যাপন। অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১ই হইতে 

২৪শে অগস্ট ছুই সপ্তাহ যাবৎ প্রতিদিন সকাল 
১০টা হইতে ছুই ঘণ্ট। স্বামী নিখিলানন্ 

মুণ্ডকোপনিষৎ ব্যাধ্যা করেন। গড়ে ২৪ জন 

ছাত্র এই ক্লাসে যোগদান করেন। 

সন্ধ্যায় গ্রার্থনা-গৃহে (যে ঘরটিতে স্বামীজী 
১৮৯৫ খৃঃ গ্রীষ্মকালে ছিলেন ) ছাত্রগণ সমবেত" 
ভাবে প্রার্থনায় যোগ দিতেন এবং ধ্যানাভ্যাস 

করিতেন। এই সব ছাত্র দুর দূর অঞ্চলের 
অধিবাসী, একজন দূরবর্তী হাওয়াই দ্বীপ হইতে 

আসিয়াছিলেন। সহঅদ্বীপোগ্ানে প্রতি 

বৎসর এই ধরনের বেদাস্ত-অধ্যাপনায় মনোরম 

পরিবেশের স্থষ্টি হয়। 

মংবাদ 

শিকাগো! ধর্মমহাসভায় স্বামীজীকে যোগ দিতে 
উৎসাহিত ও সাহায্য করেন) রাষ্ট্রপতিকে 

সংবর্ধনা জানান | 

আজমীর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্ভোগে 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে রাজস্থানের বিভিন্ন 

প্রতিষ্ঠানে ও স্কুল-কলেজে স্বামীজীর শত- 

বামিক উৎসব হুঠুভাবে অ্ষঠিত হয়। 
স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃত৷ 

ও ভজনাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামীজীর 

চিত্র-সংবলিত বাণী [সহজ সহত্র সংখ্যায় 

বিতরিত হইয়াছে । এই পর্যায়ে মোট ৩৯টি 
স্কানে উৎসবের আয়োজন কর] হয়। 

গয়া $ শ্রীরামকৃষ্খ আশ্রমের উদ্যোগে 
গত ৮ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় টাউন-হলে মগধ 



&৯২ 

বিশ্ববিদ্তালয়ের় উপাচার্যের সভাপতিত্বে 

অন্বষ্ঠিত মহতী সভায় ডক্টর আ্রীবিমানবিহারী 

মজুমদার, স্বামী সন্বুদ্ধান্দ ও কয়েকজন 
বিশিষ্ট বক্তা স্বামীজীর সর্বতোমুখী প্রতিভার 

বিষয় সুন্দরভাবে আলোচন| করেন। পরদিন 

মগধ বিশ্ববিগ্ভালয়ে সভ1 আয়োজিত হয়। 

২২শে সেপ্টেম্বর আশ্রমে যোড়শোপচারে 

পূজা, চণ্ডীপাঠ ও ভজন হয়। প্রায় ১৫০০ 

ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

বদরপুর (কাছাড়)ঃ শ্ররামকৃষ্ণ- 

আরদ1 আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৯শে হইতে 
২১শে এপ্রিল শ্বামীজীর শতবাধিক উৎসব 

শোভাযাত্রা, পৃজাপাঠ, ভজন-কীর্তন, ছায়া- 
চিত্র-প্রদর্শন, ধর্মমূলক ধাত্রাভিনয়, ব্যায়াম- 

প্রদর্শনী, প্রসাদ্ব-বিতরণ, কবিগান প্রভৃতির 

মাধ্যমে আুসম্পন্ন হইয়াছে । ধর্মসভায় 
শ্রীনগেন্্রচন্্র শ্যামঃ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রভৃতি 

বক্তৃতা দেন। স্বামী শিবরামানদ্দ পাঠাগার 
ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের 

উদ্বোধন করেন। 

ব্যাটর। (হাওড়) £ অনাথবস্ধু সমিতির 
উদ্যোগে গত ১€৫ই সেপ্টেম্বর স্বামীজীর শত- 

বাধিক উৎসব উপলক্ষে এক মহতী সভায় 
্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে 

সময়োপযোগী মনোজ্ঞ আলোচম1 করেন 

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীহর্রিপদ ভারতী 
এবং স্বামী জীবানন্দ। উৎসবের অর্গ-হিসাবে 

পৃজাপাঠ ও ভজনাদি অনুষ্টিত হইয়াছিল । 

উদ্বোধন [ ৬৪তষ বর্ষ--১৭ম লংখ্যা 

কার্যবিবরণী 

চেতল! £ শ্রীরামরু-মণ্ডপের বাধিক 
(১৯৬১-৬২) কার্যবিবরণীতে প্রকাশ : 

আলোচ্য বর্ষে এখানে পুজা, শাস্ত্রপাঠ, 
ধর্মালোচন1, উৎসব ও নরনারায়ণ-সেবা 

নিষ্ঠার সহিত অহষ্ঠিত হইয়াছে । হোমিও- 

প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৮,৬২৩ ( নূতন 

&১৪১০ ) রোগী চিকিৎসিত হয়। এই মণ্ডপের 
ফলতা শাখা আশ্রমটি ক্রমোন্নতির দিকে 

অগ্রসর হইতেছে। 

বারাসত (২৪ পরগনা )£ রামকৃ্জ- 

বিবেকানন্দ আশ্রমের বাধিক ( ১৯৬০-৬২) 
কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষ- 

গুলিতে মন্দিরে নিয়মিত পৃজাপাঠ, সাপ্তাহিক 

ধর্মালোচনা এবং শ্রীরামকৃষ্জ, শ্রীত্রীম।, স্বামী 

বিবেকানন্দ ও মহাপুরুষ মহারাজের উৎসব 
বিশেষ আয়োজন সহকারে উদ্যাপিত হয়। 

আশ্রম কর্তৃক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার পরিচালিত 

হইতেছে এবং দরিদ্র রোগীদিগকে ওষধ দেওয়! 

হইয়া থাকে। 

ইন্দোনেশীয় ভাষায় স্বামীজীর রচনাবলী 

প্রেসিডেণ্ট স্ুকর্ণ স্বামী বিবেকানন্দের 

সম্পূর্ণ রচনাবলী ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনুবাদ 
অহ্নমোদন করিয়াছেন এবং উহার ভূমিকা 

লিখিয়! দ্বিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়। আত্তার! 
সংবাদ সরবরাহ সংস্থা! এক সংবাদ পরিবেশন 

করিয়াছেন । --এ, এফ, পি 

জরম-সংশোধন 

আশ্বিন*্নংখ্যার (১) ৪৩৯ পৃঃ প্রথম পঙংক্তিতে "১৮৮২, স্থলে ১৮৬২" পড়িবেন। 

(২) ৪৬৬ পৃঃ প্রথম কলমের শেষ দিকে 'শ্রীকৃষ্ককর্ণমৃতত্তোত্রের' স্থলে 'মুকুদ্দমালাস্তোত্রের' পড়িবেন। 



[ মর্স। 

ঠা 

মা 

দে 

সর! 

এ০ 

মা 

কে 

111 ধা 

যে 

সর 

ধস 
কঃ 

জ্ঞা 

সরা 

মাতনঙ্ীত 
স্বামী চণ্ডিকানন্দ 
বাগেতী_ একতাল 

স্বরলিপি : অধ্যক্ষ শ্রীন্বখেন্দু গোস্বামী 

ঠাকুর আমার মা এনেছে দেখবি যদি আয়। 

এমন স্নেহময়ী মা তো কেউ দেখেনি হায় ॥ 

যে মাকে রামকৃষ্ণ নিজে জবা-বিন্বদলে পূজে, 
(তার ) সাধন! সব সাঙ্গ ক'রে, নমি' রাউা] পায় ॥ 

লক্ষ কোটি মা'র প্রাণে ফার স্নেহের কণা বয়। 

সেই মা আজি নিজেই বিলায় স্নেহ বিশ্বময় ॥ 

মায়ের নামে ডেকেছে বান, মা-নামে নাচে ভগবান্। 

মায়ের নামে ডেকেছে বাণ-যুক্ত হ'ল লক্ষ পরাণ। 

( আজি ) প্মেহের মন্দাকিনী কিরে- _নামিল ধরায় । 
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কথা প্রসঙ্গে 

“ঘুমন্ত লিভিয়াথান। 
বিরাট ভারতীয় জনতা! সম্বন্ধে স্বামীজী 

'31681)104 1951901)00' (ীপিং লিভিয়াথান 

ঘুমন্ত জলজন্ত ) কথাটি ব্যবহার করিয়া-ছন 

একাধিকবার-_কখনও আশায়, কখনও 

হতাশায়। কথাটির স্থ্গভীর তাৎপর্য বোধ 

হয় আজও নির্ণাত হয় নাই, হইলে ভারতীয় 

জনগণ আজও যে তিমিরে সেই তিমিরেই' 

আচ্ছন্ন থাকিত না। মাঝে মাঝে তাহার ঘুম 

ভাঙিয়াছে, কিন্তু আবার গভীর ঘুমে সে 

ডুবিয়া গিয়াছে_যেমন যায় সেই পৌরাণিক 

লিভিয়াথান! সে বিরাট, সে ভয়াবহ, কিন্ত 

তার সাড়। জাগে না, সাড়া জাগিতে তার 

লাগে অবিশ্বান্ত দীর্ঘ সময় । 

হিক্রপুরাণে বণিত লিভিয়াথান (107য8- 

0190) বিরাট কুভ্তীরাকৃতি। একদা ইহা 

ছিল মিশরের প্রতীক, পরবর্তী কালের হিক্র 

লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন, গ্রহণকালে 

লিভিয়াথানই চন্দ্র-স্র্যকে গ্রাস করে। গ্রীকো- 

রোমান পুরাণে লিভিয়াথান বলিতে বিরাট 

জলদানবকেই (968%-0700866) বুঝায়, মাঝে 

মাঝে সে জল হইতে উঠিমা স্বলভাগে ধ্বংসের 

সচন| করে) তারপর আবার জলেই ফিরিয়া 

যায়। তাহার শক্তি বোধ করিবার ক্ষমতা 

কাহারও নাই। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে পৌরাণিক কথাটি 

আছে, কিন্ত তাহার অর্থের বিবর্তন ঘটিয়াছে। 

বিরাটকায় জলজন্ত “লিভিয়াথান', তিমি অথবা 

তিমিঙ্গিলই এখন বৌধ হয় তাহার বংশধর । 

সে আর আজ জল হইতে উঠে না। চন্্র-সু্যও 

গ্রাস করে না, তবে জলযাত্রীদের জীবন বিপন্ন 

করিতে পারে। শোন] যায়-একবার এক 

জাহাজের যাত্রিদল সমুদ্রযধ্যে বিরাট প্রস্তরখণ্ড 

দেখিয়া তাহাতে অবতরণ করে এবং রম্ধনের 

উদ্োগ করিয়া তাহারই উপর অগ্নি সংযোগ 

করে- প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে খাগ্ান্রব্য যখন 

প্রায় প্রস্তত, তখন প্রস্তরখণ্ডটি হুস করিয়! 

ডুবিয়া গেল। যাত্রিপল বিপন্ন হইয়। মগ্যসমুদ্রে 
ভামিতে লাগিল-কোনক্রমে জীবন লইয়] 

জাহাজে টঠিল। পরে নাবিকগণ বুঝিলেন-- 
ইনিই ঘুমন্ত লিভিয়াথান ! 

ভারতীয় জনতাকে স্বামীজী 'ঘুমস্ত 

লিভিয়াথান' বলিয়াছেশ কোন অর্থে? ভারতীয় 

জনতা কি জলদানবের মতো! ক্ষতিকারক, 

অথন! শুধু মহাশক্তিধর__এই অর্থে? মহাশক্তি 
তাহাতে সুপ্ত আছে, একদিন উহা! জাগিবে 

-এই অর্থই মনে হয় সমীচীন। বর্তমানের 

অবস্থা অসাড় প্রতিক্রিয়াহীন অথবা অতি- 

বিলম্বে সামান্য একটু সাড়া! জাগে, অতি সাযান্ত 

প্রতিক্রিয়ার পর সে আবার ঘুমাইয়া পড়ে । 
জলজস্তর মতো! তাহার রক্ত শীতল, জলজস্তর 

যতো! তাহার প্রতিক্রিয়া মন্থর । তামোগুণের 

মূর্ত প্রতীক ভারতায় জনতা। নিদ্রা, আলশ্য 
ও প্রমাদ-_ইহাই তো৷ তমোগুণের লক্ষণ। 

সুদীর্ঘ পরিব্রাজ ক-জীবনে স্বামীজীর ভারত- 

ভ্রমণ মবযুগের ভারতশ্দর্শন । স্বামীজী 

দেখিয়াছেন_-ভারত মৃত নয়, শিত্রিত। এই 

স্থমমাচারই তিনি তারদ্বরে ঘোষণ! করিয়াছেন £ 

ভারত মরে নাই__ভারতাত্মা! মবিতে পারে না, 

ভারতীয় জনতা নিদ্রিত। শীঘ্রই তাহার ঘুম 
ভাঙিবে। এনুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়।', ঘুম 

এখনই ভাঙিতেছে_ধীরে ধীরে ভাঙিতেছে। 

যখন সম্পূর্ণভাবে যুগযুগব্যাপী নিদ্রা অপগত 
হইবে, তখন এই জাতি তাহার স্বাধিকার- 



৪৯৬ 

বোধে প্রতিষিত হইবে, তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
অক্ষ রাখিয়া! বিশ্বসভায় তাহার যথাযোগ্য 

স্বানসে অর্জন করিয়া লইখে ।--এই আশার 

বাণী স্বামীজী শুনাইয় গিয়াছেন। ক্রান্তদর্শী 

দুষ্টি লইয়। তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন--কেন 
এই মহান্ জাতি ঘুমাইয়! পড়িয়াছিল, কতদিন 

ঘুমাইতেছে, কিভাবে ইহার ঘুম ভাঙিবে ! 
জাগরণের খধির সেই দর্শন আমর] কিঞ্চিৎ 

অন্বধ্যান করি £ 

“এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর 

মোক্ষের সামগ্রস্ত ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, 

দুর্যোপন, ভীম্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে ব্যাস শুক 

জনকাদিও বর্তমান ছিলেন । বৌদ্ধদের পর 

হ'তে ধর্মঈ| একেবারে অনাদৃত হ'ল; খালি 

মোক্ষমার্গ ই প্রধান হ'ল। 
ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতিব কথ। 

সকলের মুখে শুনেছ, ওটা এ ধর্মের অভাব | 

যদি দেশস্থদ্ধ লোক যোক্ষধর্ম অন্থশীলন করে, 

সে তো! ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না 

হ'লে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ কর, তবে 

ত্যাগ হবে। 

হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে “ধর্মের? চেয়ে মোক্ষটা 

অবশ্য অণেক বড়, কিন্ত আগে ধর্ধটি করা 

চাই। কৌদ্ধরা এ খানটায় গুলিয়ে যত 
উৎপাত ক'রে ফেললে আরকি? 

স্বামীজীর এই বিশ্লেষণে দেখা যায়__ 

সাধারণ-পক্ষে ক্রিয়াপর ধর্মকেই তিনি আশ্রয় 

করিতে বলিয়াছেন । এই ধর্ম" চতুর্বর্গের প্রথম 
সোপান । এই ধর্মের ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান 

সমাজ সংসার--সবকিছু ! এই ধর্ম সংস্কাপন 

করিতেই যুগে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হন। 

ব্যক্তিগতভাবে ভগবান বুদ্ধকে অসীম 

শ্রদ্ধা করিলেও নির্বাণ বা মোক্ষের উপর 

অত্যধিক জোর দেওয়ার জন্ত স্বামীজী বৌদ্ধ- 

উদ্বোধন [ *&তষ বর্ষ -_১১শ সংখ্যা 

ধর্মকেই দায়ী করিয়াছেন ভারতের অধঃ- 
পতনের জন্য । স্পষ্টই বলিয়াছেনঃ “বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারে ক্ষত্রিয়েরাই প্রকৃত নেতা ছিলেন। 

দলে দলে তাহারাই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। 
স্কার ও ধর্মান্তর করণের উৎসাহে সংস্কৃত 

ভাষা উপেক্ষিত হইয়া লোক-প্রচলিত ভা! 

সমূহের চর্চা প্রবল হইয়াছিল । আর অধিকাংশ 

ক্ষত্রিয়ই বৈদিক সাহিত্য ও সস্কৃত শিক্ষার 

বহিভূতি হইয়! পড়িয়াছিলেন ।, 
বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের দিক দিয়! স্ুবিধ! হইলেও 

ভারতের সংহতির দিক দিয়! ক্ষতি হইয়াছিল, 

এবং আজও আমর] শতধা-বিচ্ছিনন ছুর্বল এক 

মহাজাতি, কিছুতেই এক হইতে পারিতেছি ন1। 
কিছুতেই শক্তিসংগ্রহ করিতে পারিতেছি ন1। 

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ছুর্বলত1 ও অনৈক্যের 

জন্যই ভারত যে-কোন আক্রমণকারীর পদানত 

হইয়াছে । ভারতের একাংশ যখন পরাধান 

হইয়াছে, অন্ত অংশে তখন কোন সাড়া বা 
প্রতিক্রিয়া জাগে নাই, যখন সামান্ত চেতন 

জাগিয়াছে-তথন আর কোন উপায় নাই। 

ধীরে ধীবে সমগ্র দেশ পদানত হইয়াছে । 

ইতিহামই বারংবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, কি 

মধ্যযুগে, কি আধুনিক যুগে ! কিন্তু চিরকালই কি 
এইভাবে চলিবে ? কিভাবে প্রতিরোধ সম্ভব? 

-সমীজ-সংস্কার দ্বারা জাতীয় এক্য আসে 

নাই, রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে জাতির 

মধ্যে অধিকতর অশৈক্যই দেখা দিয়াছে। 

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র প্রাচ্যের জলবাযুতে কতটা সহ 

হইবে, দেশে-বিদেশে আজ তাহার পরীক্ষা 
নিরীক্ষা! চলিতেছে, ফল বিশেষ আশাপ্রদ নছে। 

ভারতের স্থায়ী উন্নতির জন্য স্বামীজী 

ভারতের জনগণের উন্নতির উপ্রই জোর দিতে 

বলিয়াছেন। কারণ তাহার মতে ভারতের 

অবনতি ও পরাধীনতার মূল কারণ জনগণকে 

এই 
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অবহেলা করা। জাতির চরম মুহূর্তে দেখা 

গেল-_ জনগণ নিশ্চে্ট, অসাড়, অশিক্ষিত । যে 

পথে পতন হইয়াছে_-তাহার বিপরীতেই 
উত্থান স্ুনিশ্চয়। কুমারিকা অন্তরীপে ধ্যানমগ্ন 

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতের অতীত বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ এই ভাবেই প্রকটিত হইয়াছিল | 

তাই দেথা যায়, সমাজ-মুখী বিবেকানন্দ 

ঘোষণ। করিলেন £ ওঠ জাগে, ঘুমের সময় 

শেষ হইয়াছে । দীর্ঘকাল আমর] ঘুমাইয়াছি, 
আর নয়। অভ্রান্তভাবে তিনি বলিলেন £ ধর্মই 
ভারতের প্রাণ, আর জনগণের অবহেলাই 

আমাদের জাতীয় মহাপাপ। এই পাপের 

প্রান্শ্চিত্ব আমর করিয়াছি সহআ্র বৎসরের 

পরাধীনতা দ্বারা) আর নয়। এবার 
জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে-ব্বধর্শে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে । জনগণের উন্নয়ন 
করিতে হইবে-_-তাহাদের নিক্জ নিজ ধর্মভাবে 

মাঘাত না করিয়া। উদার ধর্মভাবের 

সহিত আধুনিক বিদ্তান-ইহাই স্বামীজী- 
রচিত জনশিক্ষার পাঠ্যস্থটী। 

গত ৫০1৬০ বৎসবের মপ্যে বহুবিধ উন্নয়শ- 

প্রচে্ট। হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি স্বামীজীর নির্দিষ্ট 

পথে কিছু অগ্রসর হইয়! সহজতর অন্ত পথে 
নাষিয়া গিয়াছে, জাতীয় উন্নতির নামে রাজ- 

নীতিক আন্দোলন অনেক সময় গণ-আন্দো- 

লনের রূপ গ্রহণ করিয়াছে, মনে হইয়াছে 

এই বুঝি ভারতের জনতা| জাগিয়া উঠিল। 

পরে দেখা গিখাছে-_ঞাগে নাই? ঘুমাইয়াই সে 

পাশ ফিরিয়াছে, আবার গভীর নিদ্রায় নিদ্ররিত 

হইয়াছে। বার বার স্বামীজী বলিয়াছেন 

ভারতের প্রাণ ধর্ষে, ধর্মের তন্্রীতে ধ্বনি 

হুলিতে পারিলেই ভারত জাগিয়া উঠিবে, এবং 

এবার যে উঠিবে বহুকাল জাগ্রত থাকিয়! 

জগতের কল্যাণ করিবে। 

কথাপ্রসঙ্গে ৫8৯৭ 

ভারতীয় সমাজে জনগণ বলিতে আজ 

শূদ্রকেই বুঝায়, সমাজের নিষ়ন্তরে _সমাজবৃক্ষের 

মূলে তাহার] শ্রমিক বা! কৃষক । কিন্ত প্রশ্ন 

উঠে, উচ্চন্তরে কে বা কাহার আছে? কেহই 

নাই, যাহারা আছে বলিয়া মনে হইতেছে, 

তাহারা শুন্তে বিলীয়মান! মুলে জলসেচনের 

অভাবে বৃক্ষ আজ স্কাণুতে পরিণত, ফল ফুল 

দূরের কথা _-পত্র পর্যন্ত তিরোহিত | 

এই বিরাট বৃক্ষকে সঞ্জীৰিত করিতে হইবে 

মূলে জলসেটন দ্বারা । মুলে সেচন বলিতে 

স্বামীজী বুঝিতেন_জনগণের যুগোপযোগী 
শিক্ষা । যে শিক্ষা সহায়ে তাহার! ছুটি অন্ন- 

বন্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে এবং শিঙ্েদের 

শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইবে । এ জন্যই তিনি 

চাহিতেন বিজ্ঞানের সহিত বেদীস্ত-শিক্ষা। 

তথাকথিত লোকাচারমূলক ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক 

ধর্ম কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী করিয়াছে, 
এগুলি তাহাদিগকে দুর্বল করিয়াছে, আত্ম- 

বিশ্বাসহীন করিয়াছে, এগুলি তাহাদের অসংখ্য 

বন্ধনে আবদ্ধ করিয়! পন্থ করিয়াছে । যথার্থ 

আন্নভিত্তিক শিক্ষা) জনগণকে শক্ত সবল 

করিবে আয্নির্ভর করিবে, ইহা অপেক্ষা 

অপিকতর শিক্ষার আর প্রয়োজন নাই, বা 

ইহাই শিক্ষার শেম লক্ষ্য। অপ্যাগ্নডিত্িক 

শিক্ষা যে মুষ্টিমেয় সংসারত্যাগীর জন্য; তাহা 

নভে | সমষ্টি-মুক্তির জন্য, সমষ্টি-কল্যাণের জন্য 

সকল শিক্ষার ভিত্তি আত্মার উপরই প্রতিষ্ঠিত 

হওয়া উচি*, কারণ একমাত্র আন্লাই সত্য ও 

সনা'তণ $ এবং সত্যই মঙ্গলের নিপান, সনাতনই 
দেশকালের উধ্বে। 

অদ্বৈত বেদান্তের এই আগঘ্মতত্ব কি ভাবে 

জনশিক্ষাব পাঠাহ্চীতে আসিতে পারে, এবং 

কেনই বা ইহ প্রশ্নোজন, এ-কথা স্বামাজী বহু- 

বার বহুভাবে আলোচনা করিয়াছেন । শেষতঃ 



$৯৮ 

বলিয়াছেন, বেদাস্ত আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, 
কিন্ত উহার] (পাশ্চাত্য ) কাজে লাগাইয়াছে। 

আমরা অধৈততত্ব লইয়। তর্কবিচার করিয়া 
সিদ্ধান্ত করি, সর্বং খলিদং বর্গ! কিন্তু কার্ধতঃ 

বলি, দরমপপর রে চণ্ডাল'_তাই আমাদের 

এই দুর্গতি। আমাদের কাজে ও কথায় মিল 
নাই, আমাদের ভাবের ঘরে চুরি। কিন্ত 

পাশ্চাত্যের যান্গব এমন শিক্ষা পায়, যাহার 

ফলে সে যনে করে, আমি সব করিতে পারি । 

বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধানে কত সাধক মৃত্যুর 
মুখে বাঁপাইয়া পড়িতেছে অকুতোভয়ে। 
স্বামীজীর মতে এই অকুতোভয়তাই বেদান্ত । 

কতবার তিনি আইরিশ উদ্বাস্ত প্যাটের 

কথা বলিয়াছেন । হতাশার প্রতিমৃতি প্যাট 
নিউইয়র্কের রাস্তায় ঘুরিয়1! বেড়ায়। তিন 
দিনে সে ঘাড় উঁচু করিয়া চলিতে শেখে, চতুর্থ 

দিনে সে পুরা 'মাহৃষ' হইয়। যায়__চারিদিকের 
অহ্কূল পরিবেশে সকলের উৎসাহে তাহার 

ভিতরের “বক্গ' জাগিয়া! উঠেন । 

ইহাই কার্সকারী বেদাস্ত। 
বেদান্ত বা উপনিষদই ভারতের প্রাণধর্ম। 

বুদ্ধ চাহিয়াছিলেন, উহা! জনগণের মধ্যেও 

সঞ্চারিত করিতে, জনগণ উহা! ধরিতে পারে 
পারে নাই। শঙ্কর-প্রচারিত বেদান্ত শুধু 

বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। 
স্বামীজী বলিতেছেন, আবার উহ| জনগণের 

মধ্যে দিবার চেষ্া হইতেছে--এবার 

অন্তভাবে। এবার জনগণ উহ1 গ্রহণ করিবে, 

সময় হইয়াছে । 

খমির দৃ্টি লইয়া স্বামীজী দেখিয়াছেন, 
যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, সেদিন হইতে 
সত্যযুগের স্ত্রপাত। সত্যযুগ বা! স্বর্ণযুগ 

সাম্য ও সমন্বয়ের যুগ, সামঞ্জস্তের যুগ, 

বিরোধ-বিদ্বেষ অবসানের যুগ। অসাম্যমূলক 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

প্রতিযোগিতা থাকিবে না) জাতিতে 

জাতিতে বিরোধ? ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ অতীতের 

বস্ততে পরিণত হইবে। ইহা সম্ভব। যদি 
সমগ্র পৃথিবীর জনগণ তাহাদের প্রকৃত স্বার্থ 

সম্বন্ধে সচেতন হইয়। একযোগে কাজ কবে, তবে 
কোন শক্তি নাই, তাহাদের দাবাইয়! রাখে । 

জনগণের এই মহান্ অভ্যু্থান লক্ষ্য 

করিয়াই স্বামীজী নবভারতের জয়গান গাহিক়! 

গিয়াছেন £ ***নতুন ভারত বেরুক। বেরুক 
লাউল ধরে চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে 
মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে, বেরুক 

মুদির দোকান থেকে ভুনাওয়ালার উচ্নুনের 

পাশ থেকে, বেরুক কারখানা] থেকে, হাট 

থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়-জঙ্গল 

পাহাড়-পর্বতত থেকে । এরা সহত্র সহত্র বংসর 

অত্যাচার সয়েছে। নীরবে সয়েছে, তাতে 

পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা । সনাতন দুঃখ ভোগ 

করেছে,_তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। 

এর! এক মুঠো ছাতু খেয়ে ছুনিয়া উলটে দিতে 
পারবে । আধখান1 রুটি পেলে ত্রেলোক্যে 

এদের তেজ ধরবে না, এর রক্তবীজের প্রাণ- 

সম্পন্ন । আর পেয়েছে অডভূত সদাচার-বল, যা 

ত্রেলোক্যে নাই। এত শান্তি; এত গ্্রীতি, 

এত ভালবাস! এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত 

খাট, এবং কার্কালে সিংহের বিক্রম !! 

অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার 
উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত । কিভাবে উহা 

বর্তমানে ক্বপায়িত হইবে? সে সম্বন্ধে 

স্বামীজী বলিতেছেন £ 

উৎপৎস্ততেইস্তি মম কোহপি সমানধর্মা | 

কালো হয়ং নিরবধি বিপুল] চ পৃর্থী ॥ 

আমার সমধর্ম]ী কেহ আছে, বাঁ কালে উৎপন্ন 

হইবে। কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিপুল ! আজ 
ন] হয় কাল এ কার্য নিশ্চয় কেহ সম্পন্ন করিবে। 



বিবেকানন্দ-শতবাধিকী 

কেন্দ্রীয় কমিটি বিজ্ঞাপিত সমাপ্তি-অনুষ্ঠানের কার্ধমুচা 

স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিক সমাণ্রি-উৎসবের অনুষ্ঠান ১৫. ১২. ১৯৬৩ 

আরম্ভ হইবে এবং ১৫. ১, ১৯৬৪ শেষ হইবে । 

. ১, শোভাযাত্রা ১৫ই ডিসেম্বর, রবিবার 

২ প্রদর্শনী (একমাস যাবৎ ) ১৬ই ৮» হইতে 

৩. নিখিল ভারত ছাত্র-সম্মেলন (৩ দিন) ১৯শে ৮ ৮ 

৪... ১ ১ সঙ্গীত-সম্মেলন ( » ) ২২শে ? » 

৫... ১. ৯» মহিলা-সম্মেলন ( ») ২৬শে ৮৮ 

৬, ধর্ম-মহাসভা ( সপ্তাহব্যাপী ) ৩০শে %9£ 

৫ই জান্বআরি, ১৯৬৪ পর্ধস্ত 

৭. প্রদর্শনীর সহিত আনন্দান্ধষ্ঠান ৬ই হইতে ১৫ই জান্ুআরি 

সাল ৪ গীক্ষ সাক্ষী আন্সদ্কান্ন 2 

শোভাযাত্র। সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 

স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিক কমিটির উদ্যোগে ১৫ই ডিসে্র রবিবার যে শোভাযাত্রা 

বাহির হইবে, তাহার একটি অংশ দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্ক হইতে এবং অপর অংশ 

উত্তর কলিকাতার দেশবন্ধু পার্ক হইতে বাহির হইবে। প্রথমটি রাসবিহারী এভেম্য 

ও শ্বামাপ্রসাদ মুখাজি রোড দিয়া আসিয়! কলিকাতা ময়দানে উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয়টি 

শ্যামবাজারের মোড় হইয়!] কর্ম ওয়ালিস স্ট্রীট (বর্তযানে বিধান সরণি ) দিয় বিবেকানন্দ রোড 

ধরিয়া চিত্বরগ্রন এভেগ্্য দিয়! অগ্রসর হইবে। উভয় শোভাযাত্রা আহ্ৃমানিক বেল ১২ টায় 

যাত্রা শুরু করিবে এবং ময়দানে বেল1 ৪টার সময় মিলিত হইবে । তৎপরে ময়দানে মন্্মেণ্টের 

পাদদেশে আয়োজিত বিরাট জনসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর বাণী ও জাবন-দর্শন 

অবল্ধনে ভাষণ দ্বিবেন। 



জানাই প্রণাম 
শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বন্থু 

আজি হ'তে শত বর্ষ ম্বৃতির ফলকে 

্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস সদাই ঝলকে ; 

হে বীর বিবেকানন্দ যুগের দেবতা, 

আদিগন্ত প্রসারিত তোমার বারতা, 

করিয়াছে সমুজ্জল | উচ্ছল ধারায় 

প্রাণের প্রবাহ তৰ সর্বলোকে ধায়__ 

অমুতের বাণী লয়ে। তোমার পরশে 

হয় সম্জীবিত, শিহরণ জাগিল হ্রষে, 

আকাশে বাতাসে আর তারায় তারায়, 

আসমুদ্র হিমাচলে । গঙ্গোত্রী-ধারায়, 

পৃথিবীর কোণে কোণে আনিলে প্লাবন, 

চূর্ণ করি মাহৃমের সঙ্কীর্ণ বীধন। 
তমস] বিদীর্ণ করি সত্যের আলোক-_ 

এক সুত্রে গাথা সব দ্যলোক ভূলোক। 

ওঠে, জাগে! তবে আজ জীব-শিব হেরি 

সবার মাঝারে । অখণ্ড চৈতন্ত ঘেরি 

রয় চরাচরে $ উদয়াস্ত জীবনেতে 

প্রতি দণ্ড পল, ধুয়ে দাও সিঞ্চনেতে 

প্রেম সুধা দিয়ে। 

অধৃতের পুত্র তুমি, 
জ্ঞানেরে মথন করি পুণ্য করি ভূমি; 

দ্রিলে যে অমুতঃ সে অমৃত পান করি 

পাইল শকতি। বিশ্বজন নিল ভরি 

প্রাণপাত্রে ; পুরবের দিকৃচক্রবালে 

তোমার উদয়, ছিন্ন কবি তমোজালে 
হানিয় আঘাত। পশ্চিমের দর্ভদ্বার 

চর্ণ করি, মহাবীর কর একাকার | 

সত্যের সারথি তুমি চালাইলে রথ 
বিশ্বজয় লাগি; সিদ্ধ হ'ল মনোরথ 

হে প্রেমসুন্দর ! জীবনে জীবনে তাই 

বাজাইলে প্রেমশঙ্খ, আজও ভোলে নাই 
বিশ্বের মানব। নিগৃঢ় জীবন রসে 
পরিপূর্ণ হিয়া তাই উঠিল ইরযে__ 

তোমার কল্যাণ-মন্ত্রে। পুরব-পশ্চিমে 

ওঠে মহা আলোড়ন ধ্বনিল সঘনে 

বেদের অমরবাণী জ্ঞানের আলোকে 

জ্ঞান, কর্মঃ ভক্তিতত্ব পশে লোকে লোকে। 

ভারত-গৌরব তুমি, বঙ্গের ভূষণ 
যুগে যুগে ছে স্বামীজী রবে চিরস্তন 
মানব-হৃদয়ে। শতবর্ষ-পূজা আজ 

হইবে উজ্জ্বলতম ওহে মহারাজ । 
তোমার আদর্শ সাথে হবে আগুয়ান 

মিলিবে মানবযাত্রী হয়ে মহীয়ান্ 

তৃপ্ত হবে এক প্রেমে । সে শুভ লগন 

আসে আজ ধরণীতে। করিয়া স্মরণ- 

হবে সবার উদয়; ভক্তি ভরে তাই, 

তোমার চরণে কোটী প্রণাম জানাই। 



শ্রীপ্রীমায়ের কয়েকটি পত্র 
[ স্বামী শাস্তানন্দকে লিখিত ] 

প্রীশীহরি: সহায় জয়রামবাটী 
৫১ ফাল্তুন, বৃহস্পতিবার, ১৮২।১৬ 

পরম গুভাশীর্বাদ, 
পরে বাবাজীবন খগেন) তোমার পত্র পাইলাম । তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। 

তারককে, জিতেনকে, চন্দ্রকে আমার আশীর্বাদ দ্রিবে। এখানের কুশল । তোমর ভাল 
আছ শুনে সুখী হইলাম। আর কি লিখিব। আমি অমনি ভাল আছি। ইতি-- 

তোমাদের মাতা । 

শ্রী্রীহরিঃ জয়রামবাটী 
২০শে আমাঢ় (৪1৭১৭) 

পরম আশীর্বাদ; 
পরে বাবাজীবন খগেন, তোমার অনেকর্দিন পরে পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম। তুঁমি 

সমস্ত দর্শন করিয়াছ শুনে সুখী হইলাম। তাকে ভাকবে। তিনিই তোমাদের ভক্তি (দিবেন ) 
এবং রক্ষে করবেন । আমার শরীর একপ্রকার ভাল আছে। রাধুর খুব অস্তরখ হইয়াছিল, 
উপস্থিত ভাল আছে । ওখানে ভক্তদের সকলকে আমার আশীর্বাদ দিবে। এখানের মঙ্গল । 
তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের কুশল মধ্যে মধ্যে দিবে । ইতি-_ 

তোমাদের মাতা 

জয় মা জয়রামবাটী 
কল্যাণবরেষু ২৪।৯।১৭ 

বাবাজীবন, তোমার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। আমি ও রাধু ভাল আছি। তুমি 
আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কপায় তোমার ভাল মতন দর্শন হইবে। 
আশ্রমের ছেলেদের আমার ক্লেহাশীর্বাদ দিও। ইতি-_-আশীর্বাদিকা 

তোমার মা 

[ জনৈক ভক্তকে লিখিত ] 
শ্রীগুরুঃ শরণম্ জয়রামবাটা 

কল্যাণবরেষু ১৬ই আমাঢ 
বাবাজীবন, তোমার পত্র ও প্রেরিত টাকা পাঁচটি পাইয়া সুধী হইলাম। তুমি আশীর্বাদ 

জানিবে এবং বৌম! ও ছেলেদিগকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে। আমি উপস্থিত ভাল আছি 
এবং বাটীর সকলে ভাল আছে। সম্ভবতঃ ৮দুগাপৃঞজার পর কলিকাতা যাইতে পারি। মালা! 
যখন ছি'ড়িয়! গিয়াছে, তখন মালা জপ নাই বা কৰিলে । মনে মনেই জপ করিবে । আশ। করি 
(তামাদেব কুশল । ইতি-_ আশীর্বাদিকা 

তোমার মাতাঠাকুরাণী 

ও রাষকৃঞ্জো জয়তি 
পরম শুভাশীর্বাদ বাবাজীবন, তোমার পত্রখানি বহুদিন পরে আজ পাইলাম ও পরষ 

আনন্দ লাভ করিলাম। ''-তুমি এত ভাবনা করিও না । জগতের গতি একমাত্র তিনিঃ তাহাকে 
মনের সহিত ডাক, তিনি সর্বদা রক্ষা! করিবেন,***তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে ও সকলকে 
জানাইবে। আমার শরীর তত ভাল নাই, কারণ বাতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি; সেজন্ত তুমি 
কোন চিত্ত করিও ন1। বাড়ির সকলে উপস্থিত ভাল আছেন। ইতি 

তোমার মঙ্গলময়ী মাতৃদেবী 
সন ১৩১৬ সাল? ২৬শে মাঘ। 



শ্রীগ্রীমায়ের কথা 
শ্রীঅযূল্যকৃষ্ণ ঘোষ 

শ্রীপ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি ১৯১৩ খুঃ 

জয়রামবাটীতে। শিলং হইতে 'মাগত ছুই 
তিন জন ভক্তের সহিত গরুর গাড়ি চড়িয়! 

বিষুগুর হইতে রওনা হইলাম। জয়বাম- 

বাটাতে শ্রীতীমায়ের বাড়ি গিয়া যখন 

পৌছিলাম, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়! একটু 
বেলা হইয়াছে । সংবাদ পাইবাাত্র ম| 

ডাকিয়। পাঠাইলেন । সকলে প্রণাম করিয়া 

উঠিলে আমাকে দেখাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“কে ছেলেট গো, কেন এসেছে? 

আমার বম়ুপ তখন তের চৌদা। পরিচয় 

শ্বনিয়! বলিলেন, “তাই তো। ভাবছিলুমঃ এ মুখ 

যেন আমার চেনা। বৌ-যায়ের মুখের সঙ্গে 

খুব মিল আছে, ঠিক এক-রকম।, 
বৌমা-অর্থাথ আমার দিদি। তিনি 

পূর্বেই শ্রশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষ/। লাভ 

করিয়াছিলেন এবং তাহার বিশেন জেছের 

পাত্রী ছিলেন । অকলের দেখাদেখি আমিও 

প্রণাম করিলাম। চিবুক ম্প্শ করিয়া চুমো 

খাইলেন এবং মাথায় গায়ে হাত বাখিয়! 

আবীর্বাদ করিলেন। শিলং-এর ভক্গদিগক্ে 

জানাইয়। দিলেন যে, পরদিন তাহাদের দীক্ষা 

হইবে। 

দীক্ষা প্রার্থী ভক্তেবা পরদিন প্রভাতেই 

ন্নানার্থে ও ফুল সংগ্রহার্থে বাহির হইয়! 

পড়িলেন। আমিও ইত্যবসরে বাহির হইয়া 

পড়িলাম জয়রামবাটী গ্রামটি ঘুরিয়৷ দেখিবার 
জন্য । 

বেলা প্রায় ৯টা। জয়রামবাটীর রাস্তায় 

রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একজন 

ইাপাইতে হাপাইতে আসিয়া বলিল, “তুমি 
এখানে কি ক'রছ? মা ডাকছেন, শীগগির 

এস 1” তাহার সহিত গিয়া মায়ের 

সম্মুখে দাড়াইলাম। দেখিলাম--ভক্তদিগকে 
দীক্ষার্দান শেষ করিয়া বোধহয় আমার জন্য 

অপেক্ষা করিতেছেন । নিকটে যাইতেই 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বাবা, তুমি মন্ত্র নেবে? 
অপ্রত্যাশিত এই আহ্বানে আমি বিস্মিত 

হইলাম। দীক্ষা লইবার কোন কল্পনা! আমার 

ছিল না। শ্রীত্রীমায়ের নিকট দীক্ষা পাওয় 

যে আমার পক্ষে সম্ভব, তাহাও আমার 

দারণাতীত ছিল। আমি জয়রামবাটি 

গিয়াছিলান শী্রীমা কেমন--তাহ। “দখিবার 

জন্ত। তাই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে আশ্চথ 

ও উৎফুল্ল হইলাম । মুখে কথা ফুটিল না। 
বুক কাপিতে লাগিল। 

আমাকে নির্বাক দেখিয়া মা বলিলেন, 

'যাও। শগগির কান কারে এপো। আছি 
অপেক্ষা করব ।? 

শিকটেই কলুপুকুরে একটা ডুব দিয়া 

'আসিলাম। মায়ের কাছে গিয়া দেখি, দাক্ষণ- 

মুখো পুজার ঘরে পুজার আসনে মা বসিয়া 

'আছেশ। পাশের একটি আসনে আমাকে 

বসিতে বলিলেন । কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 

রহিলেন। তাহার পর আমার জন্য নিণীত 

মন্ত্রটি কয়েকবার উচ্চারণ করিয়া আঙ্খলে 

গণন1 রাখিবার পদ্ধতিটি দেখাইয়! দিলেন। 

আমি ঠিকমত বুঝিয়াছি কিনা_ বোধহয় সে- 
বিষয়ে নিঃসশ্দেহ হইবার জন্ত আমাকে জপ 

করিতে বলিলেন। আমার মন্ত্রোচ্চারণ ও 

অঙ্ুলি-গণন1 নিভূলি হইয়াছে দেখিয়া খুশী 
হইয়া বলিলেন, “ঠিক হয়েছে। এইটি আর 

মনে থাকবে না? খুব থাকবে ।, 
কয়েকটি ফল হাতে দিয়া বলিলেন, 



অগ্রহায়ণ, ১৩৭ গ ] 

£ওগুলি আমার হাতে দাও। দক্ষিণা দিতে 

হয়।? আদেশ পালন করিলে বলিলেন, 
“এখন পা ছুয়ে প্রণাম কর।' আবেগে 
শ্রীচরণে মাথা! রাখিয়! প্রণা করিয়া উঠ্ঠিতেই 
বলিলেন, 'একটু দাড়াও ।' 

ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে শিকায় ঝুলানে। 

হাড়ি হইতে ছৃইটি মোয়া বাহির করিয়া 
স্বয়ং দীতে কাটিয়া একটু খাইলেন। তাহার 
পর এ মোয়া-ছুটি আমার হাতে দিয়া 
বলিলেন, এিখানে দাড়িয়ে খেয়ে নাও ।, 

এই আমার প্রথমবার দীক্ষা! । আমার 
কিশোর-জীবনের অভাবনীয় থটন।। 
অহেতুকী কপার কথ! ওনিয়াছি,ইহা কি 
তাই? কাচ কুড়াইতে গিয়া পরশমণি 
পাইলাম। কোন অন্থরোধ ব। প্রার্থন| 
করিতে হইল নাঁ। করুণাময়ী জননী কপ! 
কবিয়! ডাকিয় দীক্ষ। দান করিলেন । 

৬০ ্ঃ পা 

প্রায় পাঁচ বৎসর পবের কথা । ১৯১৯ থুঃ 

জাশ্বআরি মাস। শ্রীশ্রীমা কলিকাতা হইতে 
দয়রামব(টী যাইতেছেন। বিষুপুরে প্রিয় ভক্ত 
স্বরেশবাবুর বাড়িতে কয়েক দিন বিশ্রাম 
করিবেন । সঙ্গে কয়েকজন সাধু-বন্ষচারী। 

সংবাদ পাইয়! স্বানাস্তে কিছু ফুল সংগ্রহ 
করিয়। রওনা হইলাম। বাড়ির দরজায় 
আসিয়া প্রবেশ-পথে বাধা পাইলাম । একজন 
ব্রক্ষগারী বলিলেন, আজ আর হবে নাঁ। ম| 
বড় ক্লাস্ত।' কাকুতি মিনতি করিলাম। 
কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া গোর করিয়া ঢুকিতে 
গেলাম, পারিলাম না। হাতে যাতৃপৃঙ্জার 
জন্য অগ্জলি-ভর। ফুল, চোখে জল! চাহিয়া 
দেখি-সকলের চোখে কৌতুক, যুখে চাপা 
হাসি। একজন সন্যাসী গন্তীর স্বরে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, নাম কি তোর? পড়াশুনা ছেড়ে 
কেন এসেছিস এখানে 1 আরও কত প্রশ্ন। 
যথাযথ উত্তর দিলাম। নিজেকে ঘিতান্ত 
অসহায় ভাবিক্। কাদিতে লাগিলাম। ঠিক 
এই সময়ে কে একজন আসিয়া বলিলেন, 
অমূল্য কার নাম? কোথায় ছেলেটি! 

শ্রীত্রীমায়ের কথা ৬০৩ 

মা! ডাকছেন ।' 

যিনি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, 
তাহার সহিত চলিলাম মাতৃ-সন্দর্শনে | চোখ 
মুছিয়া লইলাম। টুকিয়াই দেখি ভান দিকের 
ঘরে চৌকির উপরে বসিয়া জগজ্জণনী মা। 
পা-ছুখানি মেঝেতে নামানো । পা-ছুটি একটু 
ফ্যাকাশে ও শীর্ঁ। শীল শিরাগুলি দেখ! 
যাইতেছে । মুখ দেখিয়। মনে হইল, বড় 
রোগা হইয়া শিয়াছেন। মায়ের পশ্চাতে 
চৌকির এক পাশে রাধু শুইয়া আছে। বোধ 
হইল অসুস্থ। 

মায়ের পায়ের উপরে ফুলগুলি রাখিয়া 
প্রণাম করিয়। একপাশে দাড়াইয়! রহিলাম়। 
ম| বোধহয় মনের কথা বুঝিলেন। বলিলেন, 
“কাছে এস বাবা, কিছু বলবে? 

মা] চৌকির উপরে বসিয়া । মায়ের পায়ের 
কাছে নতঙ্াহ্ব ভূইয়া বসিয়া আমি আমার 
মনের কথাগুলি বলিলাম । শুশিয়! প্রসন্ন মুখে 
ম] কিছুক্ষণ স্থির হইয়! রহিলেন। ঘরের মধ্যে 
যে ছু-এক জন ছিলেন, তাহাদিগকে একটু 
বাহিরে যাইতে বলিয়া আমাকে বলিলেন, 
“আজ 'অপর একটি মন্ব দিচ্চি তোমাকে, মন 
দিয়ে শোন। এই মন্ত্রটি এখন জপ করবে । 
আগেরটি দ্বাদশবার জপলেই হবে। এই 
বলির]! মুদৃষ্বরে মন্তরটি কয়েকবার উচ্চারণ 
করিলেন। 

এই মহামন্ব কর্ণে প্রধেশ করা মাত আমার 

সার] অন্তর অপূর্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল । মনে 
হইল--এই মগ্রুটির জগত বহু জন্ম ধরিয়! আহি 
প্রতাক্ষ! করিতেছিলাম | যে ফুলগুলি দিয়া 
শ্রী্ীমায়ের চরণ পৃঙ্গা করিয়াছিলাম, সেগুলি 
কুড়াইয়া লইলাম। 

বাহিরে আসিতেই সেই ব্রহ্গচারাটি-যিনি 
আমার প্রবেশ পথে বাধা দিয়াছিলেন--তিনি 

পুনরায় আমাকে টানিয়া লইয়া গেলেন সেই 
সন্যাপীর কাছে । দেখিলাম-সেই গণ্ভীর- 
প্রকৃতি সন্বাীর চোখে করুণা, মুখে মু 
হাসি। ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়া ঈাড়াইতেই 
তিনি আমাকে বক্ষে জড়াইয়! ধরিলেন। 



সাংখ্য- ও যোগ-দর্শন 
(পূর্বান্বৃততি ) 

্রক্ষচারী মেধাচৈতম্য 

সাংখ্যের তত ও স্্টি-প্রক্রিয়ার মতই প্রায় 

যোগদর্শনের তত ও সি প্রভৃতির প্রক্রিয়]। 

এই যোগরর্শনের প্রধান প্রতিপাগ্ধ যোগ। 

চিন্তবুত্তির নিরোধকে “যোগ' বলে । সেই যোগ 

সম্প্রপ্তাত ও অসন্প্রদ্জাত ভেদে ছুই প্রকার। 

এই যোগের অপর নাম “সমাধি? | অম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিতে চিত্তের রাজপিক ও তামসিক বৃত্তির 

নিরোধ হয়ঃ কিন্ত সান্তিক বৃত্তি থাকে। যে 

সমাধিতে ব্যেয় বিশয় সম্যক প্রজ্াত হয়, অর্থাৎ 

সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে “সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, 

বলে। জম্প্রপ্ধাত সমাধিতে ধ্যেয় তত্বের 

সাক্ষাৎকার হয়। অথবা বিতর্ক, বিচার, 

আনন্দ ও অন্মিতার্ধপ বিশেষাকারে সাক্ষাৎকার 

বা প্রজ্ঞা সমাকৃরূপে এই সমাধিতে থাকে 

বলিয়া ইহার নাম “স্প্রদ্াত'। এই জগ্ত 

সম্প্রজ্তাত সমাধি চার প্রকার-বিতরকান্থগত, 

বিচারাহ্ৃগত, আনন্দান্থুগ ত ও অন্মিতান্থগত | 

সমস্ত চিন্তবৃত্তির নিরো* যে সমাধিতে হয়, 

তাহাকে এঅসন্প্রজ্ঞজত সমাধি” বলে। যে 

সমাধিতে কিছুই জানা যায় ন! অর্থাৎ কোন 

বৃত্তি থাকে না, তাহাকে অসম্প্রপ্লাত সমাধি 

বলে। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেই মুখ্য 

'রাজখোগ' বলে। হিঠযোগ-প্রদীপিকা'র 

টীকাকার ব্রহ্গানন্দ বলিয়াছেন--'রাজযোগশ্চ 

সর্ববৃত্তিনিরোধ-লক্ষণোহসন্প্রজ্ঞাতযোগঃ।” এই 

অসম্প্রপ্াত সমাধি লাভের জন্য সম্প্রজ্জাত 

সমাধি আবশ্যক বলিয়া সম্প্রপ্রাত সমাধিকে 

গৌণ ভাবে “রাঙ্যোগ? বলে। প্রাণায়ামকে 
রাজযোগ বলে না। উহা রাজযোগের উপায়- 

মাত্র বা যোগাঙ্গ। “প্রচ্ছ্দনবিধারণাভ্যাং বা, 

এই যোগন্থত্র লক্ষ্য করিলেও তাহ বুঝা যায়। 
সবত্রের অর্থ_প্রাণবায়ুর রেচন-পূর্বক কুস্তকের 
দ্বারা চিত্তপ্রসন্নতা লাভ-পূর্বক সমাধি-মিদ্ধি 

হয়। এই জগত যোগদর্শনে সমাধির প্রীধান্া, 
প্রাণায়ামের প্রাধান্ত নাই। দেই সমাধি 
প্রাণায়াম ব্যতিরেকেও যে সিদ্ধ হইতে পারে, 
তাহা যোগদর্শনের প্রথম পাবে পরিষারভাবে 
বল] হইয়াছে । যেমন স্বপ্ননিদ্রাজ্জান অবলম্বনে 
বা বীতরাগচিত্তাবলম্ধনে বা বিশোকাজ্যোতি- 

তা বা যথাভিমত ধ্যান বা! প্রচ্ছর্দনবিধারণ 

ইত্যাদি বিকল্পের দ্বারা সম্প্রজ্জাত সমাধিক্রমে 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। 

প্রথমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ছুই প্রকার বলা 

হইয়াছে যথা £ ভবপ্রত্যয় ও উপায়প্রত্যয় | 
ভবপ্রত্যয় অসম্প্রজ্তাত সমাধির দ্বারা কৈবল্য 

মুক্তি হয় না, এইজন্য তাহ! হেয় বলিয়! উপায়- 

প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা পরে বলা 

হইয়াছে। শ্রদ্ধা, বীর্য, শ্মৃতি, সম্প্রজ্জাত সমাধি 
ও প্রজ্ঞানূপ বিবেকপূর্বক উপায়-প্রত্যয় নামক 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। 

আবার শ্রদ্ধা বীর্য প্রভৃতি সাধন-সম্পন্ন 

যোগিগণকে মৃছ্ধ উপায়, মধ্য উপায় ও অধিষাত্র 

উপায় এবং ইহাদের প্রত্যেককে আবার যুছু 
সংবেগ, মধ্যসংবেগ ও তীব্র মংবেগ এই তিন 
ভাগে যোট নয় প্রকার ভাগ করিয়া--মৃদ্থতীব্র, 

মধ্যতীত্র ও অধিমাত্রতীব্র--এই তীব্র বৈরাগ্য- 

যুক্ত তিন প্রকার যোগীর শীঘ্র সমাধিলাভ হয়- 
ইহ! বলিয়! এই শেষোক্ত তিনজনের মধ্যে অধি- 
মাত্রোপায় তীব্রংবেগ যোগীর সর্বাপেক্ষা শীন্ত 
সমাধিলাভ হয়, ইহ প্রতিপাদন করিয়াছেন । 



অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ ] 

পরে এই তীব্রবৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিরই সমাধি 
লাভ হয় অর্থাৎ তীব্রবৈরাগ্যের দ্বারাই 
আসনতম সমাধি-সিদ্ধি হয় অথব1 অন্ত কোন 

উপায় আছে ?-_এই আশঙ্কার উত্তরে 'ঈশ্বর- 

প্রণিধানাস্ব।" অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষের দ্বারা 
মন্দবৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরও আসম্নতম (অস- 
দ্রজ্ঞ।ত) সমাধি লাভ ও তাহার ফল সিদ্ধ হয় 

_ইহাস্পইভাবে যোগস্থত্রে প্রথম পার্দে বল! 
হইয়াছে। “যোগবাতিকে' এই সম্বন্ধে বিশেষ 

ব্যাখ্য। কর] হইয়াছে। 

ক্তরাং প্রাণায়াম বাতিরেকে রাজযোগ 

পিদ্ধ হয় না_ইহ1 যোগস্থত্রকারের অভিপ্রায় 

নহে। তবে যে দ্বিতীয় পাদে যম, নিয়ম, 

'আমন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান 

ও সমাধি রূপ অই যোগাঙ্গের কথা বলা 

হইয়াছে, তাহ! ব্যুখিতচিত্ত সাধকের জন্য । 

অভিপ্রায় এই যে, ধীহার! উত্তম অধিকারী, 

ধাহাদের চিত্ত বাহ্ বিষয় হইতে বিরত, ধাহার! 

অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্, তাহার! প্রথমপাদোক্ত যে- 

কোন একটি উপায় অবলম্বন করিয়া সম্প্রজ্তাত 

সমাধিক্রমে অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিবেন । 

কিন্তু ধাহার! কথঞ্চিৎ বুখখিত-চিত্ত অথচ মুক্তি- 

লাভের প্রবল আকাজ্ষাবান্ এইরূপ মধ্যম 

অধিকারীর জন্য দ্বিতীয় পাদে যম, নিয়ম প্রভৃতি 

অষ্ট প্রকার যোগাঙ্গের উপদেশ দেওয়! 

হইয়াছে। আর ধীহারা আরও বৃযুখিতচিন্ত, 
অধম অধিকারী তাহাদের জন্ত সেই দ্বিতীয় 

পাদে তপঃ, গ্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান-রূপ 
ক্রিয়াযোগের কথ! বল] হইয়াছে । অবশ্য 

প্রথমপাদোক্ত--দিশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' [ যোগস্থত্ 
১২৩] ঈশ্বর-প্রণিধান শব্ষে ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ 

বুঝানে! হইয়াছে । কারণ উহা! সাক্ষাৎ সমাধি- 
লাভের উপায় এবং উত্তম অধিকারীর জন্য । 

আর দ্বিতীক্পপাদোক্ত ক্রিয়াযোগরূপ যে ঈশ্বর- 

ংখ্য- ও ধোগশ্দর্শন ৬৪৪ 

প্রণিধান তাহ! গীতোক্ত নিফাম কর্মযোগ-_ 

ইহা! বুঝিতে হইবে। আরও কথা এই-_ 
প্রাণায়াম যে সমার্ধি-লাভের জন্য যোগস্থত্র- 

কারের মতে অবশ্য অপেক্ষিত নহে, তাহ 

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ' [যোগস্থত্র ৩৭ ] অর্থাৎ 

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিন যোগাঙ্গ, 

পূর্বোক্ত যমঃ শিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও 

প্রত্যাহাররূপ পঞ্চ যোগাঙ্গ হইতে সমাধি 

(অঙ্গী) লাভের অন্তরঙ্গ উপায়--এই উক্তির 

দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই স্তরের বাতিকে বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু গরুড়পুরাণের বচন উঠাইয়। 

দেখাইয়াছেন যে, আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি 

যোগের (সমাধির ) সাধক নহে। যথাঃ 

আসনস্থানবিধয়ো ন যোগন্ত প্রসাধকাঃ। 

বিলম্বজননাঃ সর্বে বিস্তরাঃ পরিকীতিতাঃ। 
শিশুপালঃ সিদ্ধিমাপ প্মরণাভ্যাসগৌরবাৎ । 

_-আসন, স্বান প্রভৃতি বিধি যোগের 

সাধক নহে। উহার] বরং সমাধিলাভে বিলম্ব 
উৎপাদন কর্ে। এই সব আলন-প্রাণায়ামাদি 

_নান। শাস্ত্রে বিস্ৃতভাবে কীতিত হুইয়াছে। 

শিশুপাল (শক্তভাবে হইলেও) প্রবল ঈশ্বর- 
স্মরণের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 

আরও কথা এই যে, প্রাণায়াম-হঠযোগে 

অবশ্য অপেক্ষিত, রাজযোগে অপেঙ্িত নছে। 

কারণ হঠযোগ বলিতে--“হ” অর্থাৎ স্্্য 

এবং %* অর্থাৎ চন্দ্র এই ছুই-এর যোগ অর্থাৎ 

প্রাণ ও অপানের যোগ । এই প্রাণাপানের 

যোগ কুম্তক ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 
আর রাজযোগ শ্বরূপতঃ সম্প্রজ্ঞাত ও অস- 

প্রজ্ঞাত সমাধি । এ সমাধি হঠযোগের দ্বারাও 

লাভ হয় অর্থাৎ কুস্তকের দ্বারা লাভ হয়। 

হঠযোগ স্বয়ংসিদ্ধ যোগ নহে-_অর্থ/ৎ হঠযোগের 

দ্বার সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ হয় না, কিন্তু রাজ- 

যোগের দ্বারা হঠযোগ মুক্তির কারণ। ইহ! 
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ছঠযোগ-প্রদীপিকা” “গোরক্ষপংহিতা” প্রভৃতি 

হঠযোগ-গ্রন্থে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে । যথ] £ 

হঠং বিনা] রাজযোগো! রাজযোগং বিন1 হঠঃ। 

ন সিধ্যতি ততো] যুগ্মমানিষ্পত্তেঃ সমভাসেৎ ॥ 

_-হঠযোগ-প্রদদীপিকা ২৭৬ 

_-হঠযোগ ব্যতিরেকে রাজগযোগ সিদ্ধ হয় 

না। আবার রাঞ্যোগ ব্যতিরেকে ঠযোগ 

মুক্তির কারণ হয় না| 'অতএব সিদ্ধি পর্যন্ত 

উদ্ভয়যোগ অভ্যাস করিবে । এই বিষয়ে 

আরও বনু প্রমাণ আছে! বিস্তারভয়ে তাহ] 

উল্লিখিত হইল না। মোট কথা রাজসোগ বা 

যোগদর্শনে সমাধির কথাই প্রপানভাবে বল! 

চইয়াছে এবং (সেই সমাধি ( সম্প্রজ্তাত ও 
অনন্প্রপ্তাত) নান! উপায়ে লাভ হইতে পাবে, 

ইহাও যোগগ্ত্রে প্রতিপাদন কর1 হইয়াছে । 

যোগ-দর্শনে নিত্য-ঈশ্বর স্বীকৃত হুইয়াছে। 

অবশ্য ভাহাদের মতে ঈশ্বর স্থগ্টিস্তিতি- ও লয়- 
কর্তী নহে। সাংখ্যের মতই 'যোগদর্শনে 

প্রকৃতি জগৎহ্্ট্যাদিকত্রী, আর ঈশ্বর সেই 
স্্যাদ্িতে নিমিত্ব-মাত্র | 'নিমিত্তম প্রয়োজকং 

প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।? 

এই সৃত্রের বারতিকে বিজ্ঞানভিক্ষ বলিয়াছেন : 

প্রকৃতিই স্বতগ্ভাবে স্ষ্ট্যাদি করে; ঈশ্বর, কর্ম 

প্রভৃতি নিমিত্ব-মাত্র। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির 

সাম্যাবস্থ| থাকে । প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থারূপ 

সথ্টির প্রতিবন্ধক যে সাম্যাবস্থা, ঈশ্বর সেই 

সাম্যাবস্কাক্ীপ আবরণকে ভগ্ন করিয়া! উদ্বোধক- 

মাত্র হন। ঈশ্বর করণাবশতঃ জীবের উদ্ধারের 

জন্য তাহাকে ধর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ প্রদান 

করেন। ব্রক্গা প্রভৃতি কালের দ্বার] পরিচ্ছিন্ন 

বলিয়। গুরু হইলেও আদি-গুর নহেন। ঈশ্বর 

ব্রক্মাদিরও গুরু । এই ঈশ্বর সর্বন্র। এই 
ঈশ্বরে - ভক্তিবিশেষ দ্বার] ক্ষিপ্র সমাধি- 

লাভ ৬ তাহার ফল মুকিপ্রা্থি হইয়া যায়। 

উদ্বেধধম [ ৬৫তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

সাংখ্যের গ্ভায় যোগদর্শনেও আত্যস্তিক দুঃখ- 

নিবৃত্তিই মুক্তির স্বরূপ এবং এই মুক্তি--জীবম্মুকতি 

ও কৈবল্যমুক্তি ভেদে ছুই প্রকার। সাংখ্য-- 
জ্ঞান-প্রধান, যোগ-সমাধি-প্রধান| যোগদর্শন- 

মতে চিত্তের ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত) একাগ্র ও 

নিরুদ্ধ--এই পাচ প্রকার অবস্থ। প্রথম তিন 

প্রকার অবস্থায় যোগ দিদ্ধহয়না। একাগ্র 

ও নিরুদ্ধ অবস্থাতেই যোগ সিদ্ধ হয়। অতএব 

ুমুক্ষু একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিই ফোগশাস্ত্রের 
অপিকারী। উক্ত অধিকারী যদ্দি উত্তম হন, 

তাহা হইলে তিনি গুরুর নিকট হইতে যোগ- 
শাঙ্গ শ্রবণ করিয়া মনন করিবেন। তারপর 

কোন গুর্পদ্িষ্ট উপায় অবলগ্ধন-পূর্বক 
সম্প্রচ্জাত সমাধির অভ্যাস করিবেন। 

সন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অথবা সম্প্রজ্ঞাত অমাপ্ির 

চি অবস্থায় আন্লানা-বিবেক সাক্ষাৎকার 

অর্থাৎ আমি প্রকৃতি নঠি, আমি শুদ্ধ চৈতন্ত- 

স্বরূপ নিত্য বুদ্ধ, কুঈস্থ, অধিকারী-_এইরূপ 
আন্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ জ্ঞান হইলেই 

তখন যোগী জীবনুক্ত হইয়া যান। কিন্ত এ 

আত্মজ্ঞানের ছারা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম ক্ষয় 

হইলেও প্রারদ্ধ কর্ম ক্ষয় হয় না। এইজন্ত 

আন্মতত্ব-সাক্ষাৎ্কারবান্ যোগী অত্যন্ত বৈরাগ্য- 

বশতঃ প্রারনকেও লোপ করিয়া দিতে কৃত 

সংকল্প হইয়া পরবৈরাগ্য অর্থাৎ আত্মানাত্- 

বিবেক সাক্ষাৎকারের প্রসন্গতা বা দৃঢ়তার 

দ্বার! অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস করেন। 

পরবৈরাগ্যই . অসপ্প্রজ্ঞাত সমাধি-লাভের 

একমাত্র উপায়। এই পরবৈরাগ্য জ্ঞানের 

প্রসন্নতামাত্র অর্থ।ৎ আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠ।, আর কিছু 

নহে-ইহা যোগ-ভাষ্বকার পরিষ্কারভাবে 

বলিয়াছেন। আর সম্প্রজ্তাত সমাধিতেই যে 

আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার হয়, তাহ! বচস্পতি মিশ্র 

এবং বিজ্ঞানভিক্ষু তাহাদের ব্যাখ্যাতে উল্লেখ 
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করিয়াছেন। এইভাবে আত্মতত্ৃজ্ঞ যোগী 

অসন্প্রজ্জাত সমাধি লাভ করিয়। প্রথম প্রথম 

বাথান-সংস্কার-বশতঃ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 

হইতে বুযখিত হইয়! কিছু কিছু ( অতি অল্প) 

প্রারদ্ধভোগ করেশ। ক্রমশঃ অভ্যাসের দৃঢ়তা 

যতই বাড়িতে থাকে অর্থাৎ শিরোধ-সংস্কারের 

বৃদ্ধিতে ততই সমাধিকাঁল দীর্ঘ, দীর্ঘতর হইতে 

থাকে । পরে অভ্যাসের দৃঢ়তার চরমে যখন 

যোগী চরম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা] লা 

করেন, তখন তিশি নিজে তো দূরের কথা, 

অপরেও তাহাকে ব্যুখিত কারিতে পারেন ন।। 

:সই অবপ্কায় যে।গার চিত্ত চিরকালের মতো 

প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায় এবং তাহার শুক্র ও 

গুল উভয় শরীবুও সম্পূর্ণপ্ণপে প্রঞতিতে লাম 

হয়। তখন যোগী স্ব-স্বরূপাবস্থারূপ কৈবল্য- 

মুক্তি লাভ করেন। জ্ঞানের দ্বারা প্রারপ 

ন্ট হয় শা, কিন্ত একমাত্র যোগের দ্বারাই 

প্রাররূও নষ্ট হইয়। যার বলিয়া যোগের উৎকর্ষ 

'যাঁগদর্শনে কীতিত হইয়াছে । “শান্তি সাংখ্য- 

পমংজ্ঞানং নাপ্তি যোগসমং বলম্।' 

এভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন £ 

'তপস্থিভ্যোহ্ধিকে। যোগী 

জ্ঞানিভ্যোহপি মতোইধিকঃ | 

কমিভ্যশ্চাপিকো যোগী 
তশ্মাদূযোগী ভবাছুন ॥ 

যোগের শ্রেষ্টতার আরও কারণ এই যে-- 

যোগ হইতে আত্মজ্ঞান হয় এবং যোগ হইতে 

প্রারও নষ্ট হয়। সম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে 
আত্মজ্ঞান হয়। আর অসম্প্রস্তাত যোগ হইতে 

কৈবল্যমুক্তি অতিশীঘ্ৰ হয়। এই জন্ত যোগকে 
জ্ঞানের কারণ ও জ্ঞান-জন্য বল। হয়। অর্থাৎ 

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি জ্ঞানের জনক আর 

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, জ্ঞান-জন্ত। মধ্যম 

অধিকারী যোগশান্ত্র শ্রবণণ্মননের সঙ্গে সঙ্গে 

সাংখ্য- ও ফ্োগ-দর্শন ৬৪৭ 

অথবা শ্রবণ-মননপূর্বক ক্রমে ক্রমে যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও 

সমাপিরপ যোগাঙ্গের অহ্ষ্ঠানপূর্বক সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি ও তত্ব-সাক্ষাৎকার লাভপূর্বক ক্রমে 

যম, শিয়ম, আগন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 

ধারণ], পান ও সমাধি--এই আটটিকে 

যোগের অঙ্গ বলা হইয়াছে । এখানে যম 

হইতে প্যান পধস্ত সাতটি যোগের অঙ্গ হয়ঃ 

সমাপি কিন্ধপে যোগের অঙ্গ হয়? কারণ 

"যাগ বাণতে সন্প্রজ্াত ও শসম্প্রজ্জাত--এই 

'৬ভস্ন প্রকার সমা|দকে বুঝানো হইয়া থাকে। 
হা হইলে এই যোগের অঙ্গরূপ সমাগিটিকে 

অসশ্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা খায় শা। কারণ 

অসম্প্রজ্াত সমাধিটি অঙ্গী; আর সেইই অঙ্গ 

হইতে পারে না। যর্দি বলা যায় এখানে 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিটি অঙ্গী আর যোগাঙ্গ 

অর্থাৎ তাহার অঙ্গ হইতেছে সম্প্রজ্জাত সমাধি। 

১5াও বলা যায় শা। কাপণ-্যাগহ্ত্রের 

ভাষ্যে প্রথমেই সম্প্রজ্ঞাত ও অসন্প্রজ্ঞাত 

এই উভয়কেই যোগ বলিয়াডেশ। সুতরাং 

"সই অন্প্রজ্ঞাত আবার যোগের অঙ্গ হইতে 

পারে না। এইন্প শঞ্কার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু 

বলিয়াছেন যে, অঙক্ধপ সমাধি হইতেছে 
সাক্ষাৎকারশুষ্ত একাগ্রচিত্ত। আর অঙ্গী যোগ 
অর্থাৎ সন্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতেছে-সাক্ষাৎকার- 
যুক্ত একাগ্রচিত্ত। শাৎপশ এই যে? ধ্যানের 

পৰিপকতাক্রমে যখন প্রথম প্রথম সমাধি হয়, 

তখন সেই সমাপিতে তত্সাক্ষাৎকার হইলেও 

বিশেনভাবে সাক্ষাৎকার হয় না, সামান্ত ভাবেই 

হয়। এইজন্য উহাকে প্রায় সাক্ষাৎকার বলা 
যায় না। এ সমাধিকেই যোগের অঙ্গ বলা 

হইয়াছে । এই সমাধির দৃঢ়তা দ্বারা পরে যে 
সন্প্রজ্তাত সমাধি লাভ হয়ঃ তাহাতে ধ্যেয় বসায় 



৬৪৮ 

বিশেষভাবে সাক্ষাৎকার হয়। উহ! অঙ্গী-রূপ 

যোগ। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি তে! অঙ্গী 

বটেই। যোগদর্শনে যে বিভূতিগুলির উল্লেখ 

কর! হইয়াছে, তাহ! যোগের উদ্দেশ্য নহে 
কিন্ত যোগসাধনা! করিতে করিতে এগুলি 

যোগীর ম্বতই উদ্ভুত হয়, তাহাতে যোগের 

প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ায় যাহাতে যোগী দৃঁ- 

ভাবে সাধনে প্রবৃত্ত হয়-_-তাহারই জন্ত উহার 

বর্ণনা। সাংখ্যে শব্কে বর্ণায়ক সুতরাং 

অনিত্য বলা হইয়াছে। কিন্তু যোগ-দর্শনে 

শবককে বর্ণাতিরিক্ত নিত্য শ্ফোট-শ্বরূপ বল! 

হইয়াছে। যোগের তত্ব ২৬ প্রকার । যেহেতু 
সাংখ্যের অপেক্ষা যোগ ঈশ্বরদ্ূপ অতিরিক্ত 

পদার্থ ম্বীকার করিয়াছেন। যোগস্থত্রে 

সন্প্রজ্তাত সমাধির নাম সমাপত্ধি বল! 

হইয়াছে । যোগন্ত্র [১18১1৪২]| এই 

সন্প্রজ্ঞাত সমাধি যদি গ্রহীতা অর্থাৎ আত্মাকে 

অবলম্বন না করিয়! গ্রাহ অনাত্বাকে অবলম্বন 

করিয়! হয়। তাহ! হইলে তাহাকে সবীজ সমাধি 

বলে অর্থাৎ দুঃখের জনক সংস্কাররূপ বীজ 

তাহাতে থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে 

সন্প্রজ্জাত সমাধিমাত্রই সবীজ। কারণ 

সম্প্রজ্জাত সমাধির দ্বারা জ্ঞান-সংস্কার নষ্ট 

হয় না। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 

ব্যথানসংস্কার এবং প্রজ্ঞা-সংস্কার সমন্তই 
নিরুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া তাহাকে 

নির্বীজ সমাধি বলে। এই যোগ বা 

সমাধিকে রাজযোগ বলার আর একটি 

হেতু এই যে-ইহা যোগসমূহের রাজ|। 
কেন যোগসমূহের রাজা, তাহা পূর্বে বল! 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

হইয়াছে। (যেহেতু ইহাতে আত্ষজ্ঞান তে! 
হয়ই, পরস্ত প্রারদ্ধও নষ্ট হয় )। আচার্য শঙ্কর 

বেদান্ত-দর্শনে যোগের তত্ব খণ্ডন করিলেও 

যোগের খণ্ডন করেন নাই। প্রত্যুত ইহার 
আত্মজ্ঞানে প্রয়োজনীয়ত। স্বীকার করিয়াছেন। 

সমস্ত দর্শনে সমস্ত সাধকে মকল যোগে এই 

চিত্ববৃত্তিনিরোধরধপ যোগের আবশ্বকত1। এক- 

বাক্যে অপরিহার্য। কর্মযোগেও ফলের 

আকাজ্ষ! না থাকায় অল্পবিস্তর চিত্ববৃত্তির 

নিরোধ ্বীকৃত। ভক্তিযোগে তো কথাই 

নাই। জ্ঞানযোগে-যদ্দিও “বিবরণশন্সারী 

ও অন্তান্ত একজীববাদী কোন কোন বেদান্ত 

আত্মজ্ঞানের প্রতি যোগের কারণত! স্বীকার 

করেন নাই, তথাপি বিপরীত ভাবনান্ধপ প্রাতি- 

বন্ধক নিবৃত্তির জন্য নিদিধ্যাসনরূপ যোগের 

উপযোগিত1 মধ্যম অধিকারীর পক্ষে স্বীকৃত। 

তাছাড়া বেদান্তবিগার করিতে গেলেও 

একাগ্রতা আবশ্যক। সুতরাং তাহাতেও 

যোগের অন্তর্ভাব থাকে। বৌদ্ধ, জৈন ও 

অন্তান্ত সকল (চার্বাক ব্যতীত ) দার্শনিক-- 

এই যোগের উপযোগিতা অঙ্গীকার 

করিয়াছেন। এইসব কারণেও ইহাকে 

(রাজযোগ' বলা যুক্তিযুক্তই | যোগমতে 

শব হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। অবশ্ঠ 

“বিবরণা"ম্ৃসারী প্রভৃতি কোন কোন বৈদাস্তিক 

ব্যতীত কেহই শব হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান 

স্বীকার করেন না। যোগদর্শনের বাতিকে 
বিজ্ঞানভিক্ষু যোগকে অন্তথা-খ্যাতিবাদী 

বলিয়াছেন, কিন্তু বাচস্পতির টীকা হইতে 

তাহা বুঝ! যায় না। 



লোকসাহিত্য ও লোকদঙ্গীত 
_.. শ্্রাতারাপদ উট্টাচার্য 

আমাদের ভাবা ও সাহিত্য হাজার 

বৎসরের প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতের! অন্মান 

করেন। সে-ভাষার মাধ্যমে প্রথমে যে 

সাহিত্য গড়িয়া! উঠিয়াছিল, তাহাকে ছুইভাগে 
বিভক্ত কর! যায়? যথা, (১) প্রাচীন সাহিত্য; 

যাহা পুরাণাদি শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, (২) 
লোকসাহিত্য, যাহা লৌকিক ধর্মমূলক। 
স্ৃতরাং তাৎ্কালিক সাহিত্যে ধর্মবিময়ক 

প্রসঙ্গ-ব্যতীত আর কিছুই ছিল ন1 এবং তাহ। 
পছ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বল! বাহুল্য, বহুকাল 

পর্যন্ত এদেশের লোকের ধারণ! ছিল যে, 

সাহিত্যে ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ-ব্যতীত অন্ত কিছু 

পরিবেশিত হইতে পারে না। আমরা তাই 

পছ্ময় ধর্ম প্রধান সাহিত্যের উত্তরারিকার প্রাপ্ত 

হইয়াছি। বিগত হাজার বৎসরের সাহিত্য- 

প্রচেষ্টার ক্রম-পরিণতিতে আমাদের বর্তমান 

বিশাল ভাষা ও সাহিত্য গড়িয়া! উঠিয়াছে 

এবং বর্তমান অবস্থায় আমাদের সাহিত্য 

বিশ্বনাহিত্যে বিশিষ্ট স্বান-লাভে জমর্থ 

হইয়াছে। আমাদের ভাবা ও সাহিত্য 

বহুদিন পর্যস্ত বিরাট সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যের 

আদর্শ ও এঁতিত্বের বাহক ছিল, আধুনিক 
সাহিত্যেও সে-পরিচয় ছুর্ণভ নহে । ছুঃখের 

বিময় আমাদের সাহঠিতা-সমালোচকগণের 

নিকট আমাদের ভাষা! ও সাহিত্যের সে 

ঘনাতন রূপটি প্রতিফলিত হয় বলিয়া মনে 

হয় না। এ যুগের বহছজনের ধারণা-আমাদের 

ভাষা! ও সাহিত্যের বয়ংক্রম দেড়শত বৎসরের 

অধিক নহে এবং বর্তমান শতকেই ইহার 
বিকাশ ও পরিণতি । বল! বাহুল্য, ইহ] দ্বার! 

শুধু তাহাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায় না, 

এতদ্বার] তাহার আমাদের জাতীয় ভাবধারার 

ধারাবাহিকতাও অস্বীকার করিয়া থাকেন। 

আমাদের ভূলিলে চলিবে ন1 যে, অতীতের 

মগ্ন চেতনা! এবং এঁতিহের উপরই বর্তমানের 

প্রতিষ্ঠা; ইহ1 অস্বীকার করিলে বাস্তবকে 

অস্বীকার করা হয়। আমাদের স্মরণ রাখিতে 

হইবে যে, পারম্পর্য-ভিন্ন ভানা ও সাহিত্যের 

অস্তিত্ব অসম্ভব । 

আমাদের ভাষা] ও সাহিত্য সহআ বৎসরের 

প্রাচীন হইলেও প্রথমার্ধের পর ইহার একটি 

স্থল অথচ অন্ভূতিগম্য রূপ আমরা পাই। 

তারপর “মনস।-মর্গল* রচয়িতা বিজয়গুপ্ত হইতে 

অন্র্ামঙ্গলের কৰি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 

সময় পর্যস্ত লোকস।হিত্য-স্থষ্টির প্রধান কাল। 

এই যুগেই লোকসাহিত্যের উপাদান প্রধান 

মঙ্জলকাব্যগুলির স্ষ্টি হয়। মঙ্গলকাব্য- 

সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথ|_বৈষ্ব, 

পৌরাণিক ও লৌকিক। ইহাদের মধ; 
লৌকিক মঙ্গলের প্রথম হ্ষ্টি হয়, তৎপর 

পৌরাণিক ও বৈষ্ণব মঙ্গলের যুগপৎ প্রাছর্ভাব। 

লোকসাহিত্য তথা মঙঈগলকাব্য সৃষ্টির পূর্বে 
রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতাি গ্রন্থের 

অন্থবাদ এ-দেশীয় লোকের একমাত্র পাঠ্য বন্ত 

ছিল। এই সকল অন্থবাদেই আমাদের 

সাহিত্যের হ্চল1। ইহার পর লৌকিক ও 

পৌরাণিক আবখ্যানাশ্রয়ী মঙ্গলকাব্যসমূহ এবং 
পদাবলী-সাহিত্য রচনার দ্বারা সাহিত্য-স্্টির 

আরম । এ সকল মঙ্গলকাব্যে আমাদের 

জাতীয় সংস্কৃতির সহিতই আমরা কেবল 
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পরিচিত হই তাহা নহে, তাহাতে আমাদের 
জাতীয় জীবনের নিত্যকালের যে. বৈশিষ্ট্য, 

তাহার সন্ধানও আমর! পাইয়া থাকি। এ 

সকল কাব্যে সুন্দর ও সুসঙ্গত জাতীয় চরিত্র- 

সষ্টির প্রয়াস দেখির়া আমর! মুগ্ধ হই। যদিও 

সে-সকল মঙ্গলকাব্যে বাগবৈদগ্ধ্য এবং রস- 

বৈচিত্র্য তেমন লক্ষণীয় নহে; তথাপি কৰিগণ 

তাহাদের স্ব-স্ব কক্পনা-চাতুর্ষে তাহাদের নিপুণ 

তুলিকায় কেবল দেবতার লীলামাহাত্স্যই 
চিত্রিত করেন নাই, তাৎকালিক সামাজিক 

চরিত্রসমূহও ঠাহাদের কাব্যে অন্থুপ্রবিষ্ 

হইয়) সে-সকল চরিত্রকে অমরত্ব দান 

করিয়াছে । এ সকল চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় 

লাভ করিয়া আমর! প্রাচীনের সহিত 

আধুনিকের যোগস্থত্র রচনা করিতে পারি 

এবং সুদূর অতীতেও বর্তমানের পদ-সর্শারণ 

অনুভব করিয়া থাকি। 

মঙ্গলকাব্যসমৃহের মধ্যে অনসামঙ্গলই 
প্রাচীন এবং অপ্িকতর লোকপিয়। বনু 

কবি 'মনসার গান" রচন। করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছেন । মনসামঙ্গলের সতী বেহুলার 

অপূর্ব সতীত্ব-কাহিশী ভারতীয় যে-কোন 

সাহিত্যের গৌরবের বস্ত। কিন্তু দুঃখের 

বিষয় এমন অপূর্ব কাহিশী বাংলাভাষা! ভিন্ন 

অন্ত কোন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত হয় নাই, 

যদিও বিহার রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে 

বেহুলার কাহিনী গীত ও শ্রত হইয়া! থাকে । 

কোন কবি সংস্কৃত ভাষায়ও এই অপূর্ব সতী- 
চরিত্র অঙ্ষিত করেন নাই, নচেৎ এ ভাষার 

মাধ্যমে বহুপূর্বে অন্ত প্রাদেশিক ভাষাতেও 

ইহ! রূপান্তরিত হইতে পারিত। টাদ-বেনের 

দৃঢ়ত1, মনসার প্রতিজ্ঞা, সর্বোপরি দতী 

বেছলার ত্যাগ ও পতিপ্রেম মনসা-পুরাণ'কে 

অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছে । বেহুলার 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 

চরিত্র মানব-সমাজের আদর্শ হইলেও দেবতা- 
সমাজে সে আদর্শ ছুর্লভ | দেবতা ও মাহৃষে 

মনসালীল1 সংঘটিত হইয়াছে। দেবতার 
সঙ্গে মাহমের সংশ্রব অন্তান্ঠ মঙ্গলকাবো 

এইভাবে জীবন্ত হুইয়া উঠে নাই। এই 

সার্থক রূপই মনসামঙ্গলের লোকক্রিয়তার 

অন্ভতম কারণ। বিনয়-মাহাক্সে এবং 

কাব্যগুণে ও মনসামঙ্গল অতুলনীয় | 
রাষ্রের উ্থান ও পতনের সঙ্গে আমাদের 

সামাজিক অভ্যুদয় ও পরিবর্তন কি ভাবে 

ঘটিত হইয়াছে, তাহা আমরা মঙ্গলকাবা- 
সমূহের আলোচন1 ও অনুশীলন দ্বার! মিরাকরণ 

করিতে পারি। বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্যের 

প্রমাণস্ব্ূপ এ সকল মঙ্গলকাব্য আজও 

পলীবাসিগণের আনন্দের উৎসত্বরূপ | পদাবলী- 

সাহিত্য, মনসাপুরাণ এবং চণ্তীমঙ্গল আমাদের 

সাহিত্যের ভততম্বরপ কৃতিবাস পণ্ডিতের 

রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত 

আমাদের সাহিত্যের অন্ততম বিরাট স্তত্ত | 

এ সকল বিরাট স্তস্তের উপরই আমাদের 

বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বিজাতীয় 

সংব এবং অনুকরণ তথাকথিত শিক্ষিত 

সম্প্রদায়কে সেই ভিতি-মূল হইতে দুরে 
রাখিলেও আমাদের সরল পলীবাসিগণ আঞও 

সে-সকল স্তস্তের সংস্পর্শ ত্যাগ করে নাই। 

বলিতে কি বর্তমান বাংলাসাহিত্যের 

বিশীলতা ও মনোহাবিতাঁ এ যাবৎকাল 

তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। 

আজও পল্লীমায়ের আকাশ-বাতাস শ্যাম- 

শ্যামার গানে মুখরিত; তাই বুঝি “কাহ্ ছাড়া 
গীত নাই, মা ছাড়া বুলি নাই'। বেলার 
পতি-শোকে আজও পন্নীবাসী অশ্রমোচন 

করিয়া থাকে । সুমধুর রামায়ণী কথা এবং 

অযৃতসমাঁন যহাভারতীয় উপাখ্যান সহত্রবার 
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আবৃত্তি ও শ্রবণ করিয়াও পুণ্যলোভাতুর পল্লী- 
জনের তৃপ্তি হয় না। সে অনাবিল আনন্দ 

কৃত্রিম নাগরিক জীবনের স্বপ্নেরও অতীত । 

এই সকল অন্থধাবন করিলে ইহ! বোধগম্য 

হয় যে, আমাদের আধুনিক সাহিত্য যেন 
আগন্তকের হ্ভায় আসিয়া আমাদের সংস্কৃতির 

ভিত্তিমুল ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। 

আমাদের শতকরা নব্ধই জনই পলীবাসী, 
স্বতরাং এ নব্বই জনের চিন্তা ও ভাবর্ধারার 

সঙ্গে মংযোগ-স্থাপন ও তাহার রক্ষা 

অত্যাবশ্যক) ইহাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান 

সাহিত্য অন্ত দেশ ও সমাজের সঙ্গে সশশ্রব- 

রক্ষার অনুকূল হইলেও ইহ]1 পল্লীবাশী জনের 
সঙ্গে যোগন্ুত্রস্থাপনে তেমন সহায় হইতেছে 

ন।। ইহা যদিও অস্বীকার করা যায় না যে, 

কেহ কেহ সে যোগস্ত্র রক্ষায় উদ্যোগী 

হইয়াছেন, তথাপি যথার্থ নিঠার এবং সাধনার 

অভাবে সে প্রচেষ্টা পল্লীজীবনের উপর 

আশাম্রূপ প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইতেছে ন1। 

এজন্য পল্লীবাসীকে অন্ুদার ও রক্ষণশীল বলিয়। 

অন্থযোগ দিলে আমাদের দোষ স্বালন হইবে 

না, আমাদের ক্রটি স্বন্বেও সতর্ক হইতে 

হইবে । আমাদের মনে হয়, পলীবাপিগণের 

সহজাত ধর্ম ও প্ররুতিই পৃথকৃ। অন্যান্য 

দেশীয়েরা! যে-ভাবে এবং যেশ্ধারায় চিন্তা 

করিয়া! থাকেন, অশমাদের পল্লীজনেরা সে ভাব 

ও চিস্তাধারায় অভ্যস্ত নয়। আমাদের পল্লী- 

বাসিগণ এহিকতার সঙ্গে আত্মিক সংযোগ 

রক্ষা করার চেষ্ট। করিয়া থাকে। দৈনন্দিন 

জীবনে সে আত্মিক সংযোগের ব্যত্যয় বা 

ব্যাঘাত ঘটিলে তাহাদের বিভ্রান্তি ঘটে। 

ইহাকে রোগ বলিলেও বল! যাইতে পারে, 
তবে ইহ। দুশ্চিকিৎন্য ব্যাধি বলিয়াই গণ্য, 
ইহাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । 

লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত ৬১৯১ 

আমাদের সাহিত্য যতদিন না সে সংযোগ- 

সাধনে লমর্থ হইয়াছে, ততধিন আমাদের 

যাবতীয় সাহিত্য-কর্ম সার্থক হইবে না, অর্থাৎ 

তাহ দ্বার সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্ব সিদ্ধ হইবে 
না| যেসাহিত্য দশাংশের নবাংশকে রহিত 

করিয়! চলে, তাহা যথার্থ সাহিত্য- পদবাচ্য 

হইতে পারে ন1। 

লোকসাহিত্যের শ্ভায় লোকসঙ্গীতেরও 

জনপ্রিয়তা অপরিসীম, ইহা পল্লীজীবনের 

আনন্দের অন্যতম উৎ্ম। বিভিন্ন রসের লোক- 

সঙ্গীতসমূহ পল্লীজীবনের সুখে ছুঃখেঃ হর্ষে 

বিষাদে, আশায় নৈরাশ্বে, ক্লান্তিতে ভ্রাস্তিতে 

ও শ্রান্তিতে পরম আশ্রয়। এগুলি বাঙালীর 

জাতীয় চরিত্রের যথার্থ আলেখ্য বহন 

করিতেছে । লোকসঙ্গীত সাধারণতঃ বাউল- 

ধর্মীয় অধ্যাত্-ভাবসম্পন্ন। কোন কোন সঙ্গীত 
আদিরসাত্রক মনে হইলেও সে-সকলে 

আপ্যাত্সিক ভাব প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান 

রহিয়াছে । লোকসঙ্গীতের শান্ত, করুণ, 

বাখ্পল্য বা মধুব রসই প্রধান। এগুলির 
ভাব ও ভাষা! সহজ, সরল এবং স্বতস্ফুর্ত। 

এই গুলিত পল্লী-প্রাণের যথার্থ অভিব্যক্তি 

বর্তমান রহিয়াছে । এগুলি অকৃত্রিম আনন্দের 

আকর এবং লোকসাহিত্যের হ্ঠায় বাঙালীর 

জাতীয় সম্পদ । 

বর্তমানে আমাদের দেশে সঙ্গীতের বিভিন্ন 

রূপে চর্চ। ও অশ্থালন হইয়! তাহা সাধারণ্যে 

পরিবেশিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহ! লোক- 
শিক্ষায় এবং লোকের মনোরঞ্জনে কত 

সমর্থ তাহা চিন্তশীয়। সঙ্গীত আমাদের 

শিলজ্ঞান জন্মাইবে, রুচি মার্জিত করিবে এবং 
আনন্দদান করিবে-ইহাই বাঞচশীয়? ইহার, 

রুচিবিকার অথব। কর্ণগীড়ার কারণ হওয়! 

উচিত নহে। এই প্রসঙ্গে তথাকথিত 



৬১২ 

আধুনিক সঙ্গীতের সুর ভাব ও ভাষার 
অভিনবত্ব লক্ষণীয় । সঙ্গীতের অন্বশীলন এবং 

পরিবেশন স্ধপ্ধে সঙ্গীত-সমালোচকগণের 
মন্তব্য যথেষ্ট উৎসাহ-ব্যঞ্জক নহে এবং শ্রোতৃ- 

সাধারণও পরিবেশিত সঙ্গীতে সন্তষ্ট নয়, 

ইহ1 বলাই বাহুল্য । যাহ! হউক, সঙ্গীত-বিষয়ে 

লোকসঙ্গীতেরও একটি স্থান বহিয়াছে। 

ইহা একাধারে আনন্দবিষয়ক এবং কৃষ্টির 
বাহক। বারমাসের তের-পার্বণে বাংলা- 

পল্লী-মায়ের অঙ্গন মুখরিত । এক পার্বণ শেষ 
না হইতেই অন্য পার্বণের উদ্যোগ । যড় তুর 
আবর্তনে প্রকৃতির বিভিন্ন বিচিত্র ন্ূপের 

বিকাশ। সেই বিকাশের সঙ্গে উৎসবেরও 

তদহ্থপারী বিভিন্ন বিচিত্র রূপ । সঙ্গীত ও নৃত্যই 

এ-সকল উৎসবের বিশি্ অঙ্গ | প্রতি পার্বণে 

ইহারও আবার বিভিন্ন রূপ ও ভঙ্গী। এ-সকল 

উৎসবই পল্লী-প্রাণের সঞ্জীবনী সুধা । সেই 

সধায় সিঞ্চিত হইয়। পলীজীবন নিরবধিকালের 

প্রবাহে পাবিত হইতেছে । কবে কোন্ দূর 

অতীতে কোন্ খ্যাত বা অখ্যাত কৰি-কুলের 
স্বতঃস্কূর্ত কণ্ঠ হইতে সে সঙগীত-লহরী একদ| 
বিনিঃহ্ছত হইয়া লোক-পরম্পরায় আজও 

সে-ধার| বহিয়। চলিয়াছে, কৰে কোন্ অধ্যাত 

শিল্পীর ধ্যানে নৃত্যের সুঠাম ও ললিত ছন্দ 

প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল এবং কোন্ দূর 
অতীতে তাহার প্রকাশ ও বিকাশ-এ-সকল 

ভাবিলে বিন্মিত হইতে হয়| বিস্বৃুত অতাতের 

পল্লীমায়ের সে-সকল উল্লাসী ছুলাল কবি ও 

শিল্পীকে নমস্কার | 

শ্রাবণের উচ্ছল নদী-প্রবাহে দিবাশেনে 

নৌকাবাহীর করুণকণে গান, “বল কি 
সপ্ধীনে যাই সেখানে রে, আমার বন্ধু যেখানে» 

অথবা 'মনমাঝি তোর বৈঠ| নেরে। আমি আর 

বাইতে পারলাম না; সারা জীবন বাইলাম 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্-_-১১শ সংখ্যা 

বৈঠা রে, নৌক। ভাইট্যায় বইত উজায় না' 
ইত্যাদি মনে কি গভীর ভাবের স্ষ্টি করিয়! 

থাকে! কৃষক বা শ্রমিক 'তৃষিতে আপন 

প্রাণ নিজ মনে যে গান গাহিয়া থাকে, 

তাহাতে তাহারই কেবল শ্রম অপনোদন হয় 

ন1, সে গান তাহার পার্শ্ববর্তী শ্রোতৃমগ্ডলীরও 

আনন্দবিধান করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক 

গণের অভিমত এই যে, সঙ্গীতেও নাকি শস্যের 
বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হয়। সুষম সঙ্গীতে 

হিংস্র প্রাণীরাও হিংসা বিস্মৃত হয়। সঙ্গীতের 

মাহাক্্্যে ঘোর পাষণ্ডেরও পাষাণ হ্বদয় 

বিগলিত হয়। মহাপ্রভুর লীলায় জগাই- 

মাধাই পাষণ্ডের উদ্ধারে মধুর কীর্ভনের 

মাহাক্ন্যই ঘোষণা করে। মনসা-মঙলের 

কৰি ও গায়ক দ্বিজবংশীদাম করুণকঠ্ে মনসার 

গান গাহিয়! দস্থ্য কেনারামের উদ্ধত খড়া 

হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এ-সকল করুণ 

এবং মধুর রসাশ্রিত সঙ্গীত পলা-সঙ্গীতেরই 
অন্তর্গত । 

শারদপ্রভাতে বঙ্গ বধৃগণ শারদলক্মীর 

আগমনী গাহিয়া বাৎসল্যরসের অবতারণ। 

করিয়া থাকেন। বৎসর শেষে কন্তা পার্বতীর 

স্বামী-গৃহ হইতে পিতৃগৃহে আগমন প্রতিগৃহে 

স্নেহপুপ্তলী কন্ঠার শ্বত্রগৃহ হইতে মাতৃসকাশে 

আগমনের গ্ায় কত মধুর-_-কত সুন্দর! সেই 
মাধূর্য আগমনী-সঙ্গীতে মূর্ত রূপ ধারণ করিয়া 
থাকে । এমনিভাবে হেমস্তপ্রত্যুষে পল্লী লক্ষমী- 

গণের গোষ্ঠলীলাকীর্তন বাৎসল্য ও মধুর 
বসের স্ষ্টি করিয়া থাকে । মনে হয়, প্রভাতে 

মা-নন্দরাণী ক্ষুদ্র মনোহর শিখিচুড়া মন্তকে 

বাধিয়! দিয়া বাল-গোপালকে বিচিত্রবাসে 

সজ্জিত করিতেছেন, সর-নবনী চন্দ্রবঘনে দিয়া 

সন্নেহ চুম্বনে বলিতেছেন, “যাও বাছ1; যাও 

গোঠেকর গো-চারণ | দুরে শিক্গাত্বরে 



অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ ] 

ভীদাম-স্ুদাম আদি সখাগণ, "আয় আয়, 

আয়রে কানাই? বলিয়া ডাকিতেছে। অদুরে 

শ্বামলী ধবলী লালী গাভীগণ দ্রাড়াইয়া আছে। 

দক্ষিণ করে পাঁচনি, বাম করে বেণুং পৃষ্ঠে 

শিঙ্গাসহ গোপালগণ সঙ্গে কৃষ্চ-বলরাম 

গোষ্ঠে চলিয়াছেন। স্েহপুত্বলীগণ দৃষ্টিপথ 
বহিভূতি না হওয়া পর্যন্ত মা-যশোদ1 মা- 

রোহিণীর আকুল সম্ষেহ দৃষ্টি সে-পথে নিবন্ধ 
রহিয়াছে । কানাই বলাই বেণু বাজাইয়! 

চলিয়াছেন, ধেহ্বুগণ পুচ্ছ তুলিয়৷ ছুটিয়াছে, 
গোষ্ঠ-ভূমি শত শত বেণু-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত 

হইতেছে, শত শত রাখাল বালক নিজ নিজ 

ধেহসহ গোষ্ঠে আসিয়া মিলিত হুইয়াছে। 
সচ্ছন্দ শ্যামল শল্পগ্রাসে ধেন্থগণ ব্যস্ত হইয়াছে । 

গোচারণ-ছলে সখায় সখায় ক্রীড়াকৌতুক, 
জননী-দত্ত সর-নবনীতে সখাসজ্ঘের গ্রীতি- 

ভোজন, কি অনাবিল সখ্যরসের অভিনয় ! 

দ্বিবাবসানে বালগোপালের গোষ্ঠ হইতে 
প্রত্যাবর্তনের সঙ্গীত আরও কত মধুর! 

পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ গোধূলির ধূসর সন্ধ্যায় সান্ধ্য 

লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত ৬১৩ 

আরতির সেই মধুর সঙ্গীত কি গভীর ভাবের 
সৃষ্টি করে। গোপাল গো-চারণ-শ্রমে ক্লান্ত, 

প্রতীক্ষমাণ! স্নেহময়ী জননীর সন্তান-চর্যার 

সন্বেহ ব্যাকুলতা সঙ্গীতের মধ্য দিয়া মৃতিমততী 

হইয়া উঠে। মনে হয় যেন প্রতিগৃহে 
মা-নন্দরাণী পুভ্ররূপে বাল-গোপালকে প্রাপ্ত 

হইয়া আনন্দে অধীর হইয়। উঠিয়াছেন। 

পল্লীর ধূসর সন্ধ্যার মানচ্ছটায় সেই সঙ্গীত 

বাৎসল্য রসসিক্ত হইয়া কি অভিনবভাবে 
মনকে অভিভূত করে! স্েহময়ী বঙ্গজননীর 

শ্নেহার্র হদয়ের ইহাই নিত্যকার স্নেহাভিনয়, 

ইহাই রাখাল বালকগণের নিত্যকার গোষ্ঠ- 

লীল1। বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য অফুরস্ত 

রসের ভাগ্ডার। শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য 

এবং মধুর এই পঞ্চবিধ রসভুয়িষ্ঠ মহাজন- 
পদাবলী বাঙালীর শুফ হদয়ে ভাবের বস্তা 

বহিয়া আনে । 

লোকসাহিত্যের বহুতর প্রসঙ্গের যধ্যে 

মাত্র পর্দালী-সাহিত্য ও মনসা-মঙ্গল এবং 

লোকসঙ্গীতের সামান্য উল্লেখমাত্র কর। গেল। 



শ্রীজ্জানেশ্বরের 'অস্বতীনভব 
পঞ্চম প্রকরণ--সচ্চিদানন্দ-পদত্রয়-বিবরণ ] 

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন 

| সকল ধর্ম-বিবঙ্গিত পরমাত্বাকে শ্রতিতে 
সতরূপে, চিতৎরূপে ও আনন্বরূপে বর্ণনা করা 

হইয়াছে -ইহাতে পরমাম্নার মধ্যে “ম্বগতভেদ' 

আছে এইরূপ দেখাইতে পারে । এই প্রকরণে 
তাহার নিরসন কর! হইয়াছে ।"] 

“সৎ “চিৎ ও 'আননা এই তিনটি শন্দ 
তিনটি বিরুদ্ধ ধর্ম__অর্থাৎ “অসৎ, “জড়? ও 

ছুঃখ' ইহাদের শিরাকরণের জন্যই প্রয়োগ করা 

হইয়াছে [ অথবা, পরমাক্মার মধ্যে যেমন অসৎ 
জড় ও দুঃখের একাত্ত অভাব, তেমনি তৎ- 

সাপেক্ষ 'সৎ "চিৎ, ও “আনন্দ এ তিনটির 
কল্পনাও পৃথকৃভাবে নাই] যেমন বিষ 
বিষত্বের জন্ত নিজের পক্ষে বিষ নহে। ১ 

কান্তি, কাঠিন্ত ও কনকত্ব এই তিনটি 
মিলিয়' ত্বর্ণ যেমন এক, কিংব! দ্রবত্ব, মিষ্ত্ব ও 

অমৃতত্ব মিলিয়াই যেমন অমুত (ছৃপ্ধ)। ২ 
উজ্জবলত] সুগন্ধ ও কোমলতা এই তিনটি 

পৃথকৃভাবে কপূররের মধ্যে নাই, পরস্ত 
(মলিনতা! দুর্গন্ধ ও কাঠিন্ভাবের বিরোধী 
হইয়া) মিলিতভাবে ইহারা এক কপুরের 
মধ্যে মুতিমান্। ৩ 

অঙ্গের উজ্জলতা-সেই উজ্জ্বলতাই 
কোমলতা ; আর এই ছুটিই মিলিয়া' পরিমল- 

মাত্র যে কপৃর। ৪ 
এইভাবে আপন বিরোধীভাবকে নিরাকরণ 

করিয়া এই তিনটি ধর্ম এক পরিমলমাত্র কপৃরের 

মধ্যে পর্যবসিত ;-_-তেমনিভাবে, সতাদি 

পর্দেরও (আনন্দঞ্রূপ ব্রঙ্গের মধো ) লয় 

হইয়াছে। ৫ 
সহজ বিচার করিলে “সৎ চিৎ ও 

“আনন্দ এই তিনটি পদ ভিন্ন দেখাইলেও 

শব্দবাতীত আনন্দ-্বব্ূপ পরমাত্মা ইহাদের 
ধজ্ঞার লোপ করিয়াছেন। ৬ 

(বস্তুর) সত্তা আনন্দ ও জ্ঞান হইতে 

ভিন্ন নহে, জ্ঞানও সত্তা ও আনন্দ হইতে ভিন্ন 

নহে,_যেমন অমৃত হইতে তাহার মাধূর্য পৃথক 
করা যায় না। ৭ 

শুরুপক্ষের (চন্দ্রের) ষোল কল! দিন দিন 

বাড়িতে থাকে; পরস্ত চন স্ব-স্বরূপেই পরিপূর্ণ ।৮ 
বিন্দুরূপে (মেঘ হইতে ) জল পড়ে, বিন্দু- 

রূপেই গণিত হয়, পরস্ত যেখানে পড়ে সেখানে 

ইহা! জল ভিন্ন কি অন্ত কিছু? ৯ 
তেমনি “অসতের নিরাকরণের জন্যই 

শ্রুতিতে “সৎ শবের প্রয়োগ, 'জড়ের' সমাপ্তির 

জন্ঠই “চিদ্' রূপের প্রযোগ | ১০ 
দুঃখের নাশেই আ্বখ হয়, তেমনি দুঃখের 

সর্বনাশ করিবার জঙ্তই প্রভুর নিশ্বাস (বেদ) 

অখ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছে । ১১ 

এইভাবে “'সদাদি' (তিন) পদ তাহাদের 

প্রতিযোগী (বিরুদ্ধ) 'অসদাদি' তিন পদের 

নাশ করিল, এবং তাহাদের নাশের সহিত 

“সাদি পদেরও লোপ হইল। ১২ 

এইভাবে “সচ্চিদানন্ব'--এই শবত্রয়ের 

বিরুদ্ধ অর্থাৎ “অসৎ 'জড়' ও “ছুঃথ' ব্ধূপের 

কল্পনার নিরসনের জন্যই “সচ্চিদানন্দ' “আত্মা? 

এই শব্দের প্রয়োগ (শ্রুতিতে ) হইয়াছে-ইহা 
পরমার্থতঃ ব্রহ্গের বাচক নহে । ১৩ 

সুর্যের প্রকাশে যাবতীয় জড় পদার্থ 

প্রকাশিত হয়, সেই জড়পদার্থ কি সূর্যকে 
প্রকাশিত করিতে পারে 1 ১৪ 



অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ ] 

তেমনি ধাহার (পরমাত্সার ) তেজে বাণী 

সর্ব জড়পদার্থ (বাচ্য ) প্রকাশিত করে, সেই 
বাণী কি (স্বয়ং প্রকাশ) পরমাত্বাকে প্রকাশিত 

করে? ১৫ 

পরমাম্নার প্রমেয়ত্ব নাই, স্বুতরাং তিনি 

কাহারও বিষয় নন, যিনি স্বপ্রকাশ, তাহার 

আবার প্রমাণ কি? ১৬ 

পরিচ্ছন্ন প্রমেয় বস্তই প্রমাণ-সাপেক্ষ, 
স্বতঃসিদ্ধ পরমাস্্বস্ত সন্ধে প্রমাণত্বের কথাই 

উঠে না। ১৭ 

এইভাবে আগ্নবস্তাকে জানিতে গেলে 

বস্তই তত্বৃতঃ 'জ্ঞান'-বূপ, স্থুতরাং এখানে 
“জ্ঞেয় ও “জ্ঞাতা এই ভেদ কোথায়? ১৮ 

এইজন্য “সৎ" “চিৎ, ও “সুখ ( সচ্চিদানন্দ ) 

এই শব্ধ বস্তবাচক নহে, ইহাই সর্ববিচারের 

সার। ১৯ 

এইভাবে (শ্রতিতে ) “সচ্চিদানন্' শব্দের 

প্রয়োগ হইয়াছে; পরন্থ দ্র যখন আপন 

স্বরূপ-বোধের সশুখীন হয়--অর্থাৎ দ্রষ্াকপ 

প্রমাতার যখন আপন যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয় 

(তখন “সচ্চিপানন্দ' পদের নিবৃত্তি হয়)। ২০ 

যখন মেঘ বর্ণ করিয়া শেষ হর, সথুদ্ডে 

মিশিয়া নর্দীর প্রবাহের অন্ত হয়, প্রাপ্য বস্ত 

দেখাইয়া অন্বেষণ শেম হয়; ২১ 

ফল প্রসব করিয়। ফুল শুকাইয়। যাঁয়। 

রস তৈয়ারী হইলে ফলের নাশ হয়। আর সেই 

রপ তৃপ্তি প্রদান করিয় কুরাইয়! যাঁয়। ২২ 

অগ্রিতে আহুতি দিয়া ( অগ্িহোত্রীর ) 

হাত পশ্চাতে সরিয়া আসে, কিংবা সুখ উৎপন্ন 

করিয়া গীত বন্ধ হয়। ২৩ 

অথবা! মুখকে মুখ দেখাইয়া যেমন দর্পণের 

কাজ শেষ হয়, কিংবা নিদ্রিত পুরুষকে 

জাগাইযা যেমন জাগরণকারী চলিয়] 

যায়। ২৪ 

শ্ীজ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতাহ্ভব, ৬১৫ 

তেমনি “সচ্চিদানন্দ*। এই তিন পদ 
জ্ঞাতাকে আপন তদ্ধ পরমাত্মস্বরূপ দেখাইয়া 
মৌনের মার্গ অবলম্বন করে অর্থাৎ শব্দ বন্ধ 
হয়। ২৫ 

( ব্র্মকে বুঝাইবার জন্য ) যাহা যাহ! বল! 
হয়, তিনি তাহা নহেন। ব্রক্গম্বূপ শবের 

বিষয় নয়, যেমন ছায়াৰ দ্বার নিজের পরিমাপ 

করা যায় না। ২৬ 

যে এইরূপ (ছায়ার উপর) মাপ কবিতে 

যায়, তাহার দেহের শ্বৃতি ফিরিয়। আমিলে 

সে লজ্জিত হইয়া তখন মাপ লওয়া বন্ধ করে) 

( অর্থাৎ ছায় দ্বারা নিজের দৈর্ঘ্য মাপ করিতে 

যাওয়। যেমন নিরর্থক, তেমনি পরব্রহ্গকে 

শবদ্বার| ব্যক্ত করা যায় না)। ২৭ 

তেমনি স্বভাবতই পরমাগ্নাও “সৎ ভাব 

আছে, “অসৎ ভাবের লেশ মাত্র নাই, তথাপি 

যাহা নিত্য “সৎ, তাহার 'সৎ' ভাব কি শব্ধ 

দ্বারা বল যায়? ২৮ 

আর “আচিৎ অর্থাৎ জড়ের শিবুত্তি করিয়! 

যে চিন্মাত্র দশ! ( চিত্প্রকাশ ) আসে- এখন 

যাহ! চিন্মাত্রস্বর্ূপ (অর্থাৎ যেখানে জড়ের 

সংস্কারই নাই), তাহাকে কি চিন্মাত্র' এরূপ 

কোন শন্দের দ্বার ব্যক্ত কর] যায়? ২৯ 

জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রা নাই, জাগৃতির 

স্মরণও নাই--তখন জাগৃতি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত, 

সনি চিন্মাত্রস্বরূপে ( চৈতন্তরূপ সহজ- 

স্তিতিতে ) “িন্মাত্র” এই বোধ কি করিয়! 

সম্ভব হয়? ৩০ 

এমনি, কেবল অথ (আনন্দ)ই হার 

স্বরূপ, ধাহাতে ছুঃখের লেশমাত্র নাই, সেই 

স্বখের মাপ কি সুখ শবের দ্বারা করা 

যায়? ৩১ 
সুতরাং সৎ" 'অসৎ'-কল্পনার সহিত নাশ 

প্রাপ্ত হইলে 'চিৎ' 'অচিৎকে লইয়া! অন্ত গেলে 



৬১৬ 

“সুখের, সহিত '“অসুখ*ঠ চলিয়া গেলে; 

আপেক্ষিক কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। ৩২. 

এখন দ্বন্দের (ভেদের) মিথ্যাভাম বা 

বিক্ষেপ, আর তাহার কারণ অজ্ঞানের আবরণ 

_-তাহার নাশ হইলে একমাত্র সুখই স্ব-স্বর্ূপে 

থাকে | ৩৩ 

এখন যাহা! একক্ব্প, তাহাকে গণন। 

(মাপ) করিতে গেলে দ্বৈতভাবে আসে, 

স্থৃতরাং ইহাকে মাপ কর! যায় না,-এইভাবে 

ইহা! একত্বরূপ। ৩৪ 
তেমনি সুখের স্থিতি হইতে বাহিত আসিয়া 

সেই স্বখ-স্ৃতির জন্য সুখাহভব হয়, পরস্ত যাহা 

স্বখ-স্বরূপ--নিরুপাধিক  স্বয়ংসিদ্ধ--তাহার 

অনুভব কে করিবে? ৩৫ 

প্রকৃতি (মায়া) যখন কোন পুরুষকে 

দংশন (মায়ায় মোহিত) করে, তখন সেই 
পুরুষ মোহাবিঞ্ট হইয়া আচরণ করে? পরস্ত, 

শুধু দংশন থাকিলে কাহাকে দংশন করিবে! 

কেই বা মোহাবিষ্ট হইবে? 

অথব! প্রকৃতি-দেবী, ডঙ্কা-দেবীর মন্দিরে 

ডঙ্কা বাজিলে দেবী প্রতিমার অঙ্গে অবতীর্ণ 

হন) শুধু ডঙ্কা থাকিলে (অর্থাৎ প্রতিম! না 

থাকিলে) দেবীর কোথায় আগমন হইবে ? ৩৬ 
তেমনি পরমাত্বা স্বয়ং স্খ-স্বর্ূপঃ তিনি 

সুখী নন, আর সুখ নাই--ইহারও অর্থাৎ 

সুখের অভাবেরও জ্ঞান নাই। ৩৭ 
দর্পণে মুখ না দেখিলে সেই মুখের সমুখ 

বিমুখ-পন। থাকে না, মুখ স্ব-স্বরূপেই থাকে ১ 
তেমনি সুখ ছুঃখাতীত যিনি, কেবল আনন্দ 

স্বরূপ (তিনিই পরযাত্বা )। ৩৮ 

সর্ব শ্রুতিসিদ্ধান্তের অজ্ঞানমূলক চাতুর্য 

ছাড়িয়া যে পরমাত্না আপন হাত গুটাইয়া 

্ব-স্বর্ূপেই আছেন; (ব্র্গবস্ত সম্বন্ধে শ্রুত্যাদি 
শাস্ত্র যে মিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাঁহ। মায়িক-- 

উদ্বোধন [ ৬€তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 

অজ্ঞান-জনিত ; (ব্রহ্গবস্তু সেই সব সিদ্ধান্ত 

হইতে দূরে, আর তাহারাও ব্ষস্বক্ূপের 
নাগাল পায় না)। ৩৯ 

ইন্ু উৎপন্ন হইবার পূর্বে তাহার যে রস, 
তাহার মধুরত যেমন সেই রসই জানে । ৪০ 

কিংবা বীণা তৈয়ারী করিবার পূর্বে যে 
নাদ তাহ! শ্রবণ গোচর নহে, পরস্ত সেই 
নাদকে নাদই জানে । ৪১ 

অথব] পুণ্পের গর্ভে মকরন্দ প্রকট হইবার 
পূর্বে তাহ! ভোগ করিবার জন্য পুষ্পকেই ভ্রমর 
হইতে হয়। ৪২ 

অথবা পক্ান্ন প্রস্তুত করিবার পূর্বে তাহার 

মিষ্ট কিরূপ তা] মিষ্টত্ই জানে, অন্তে 
বুঝিতে পারে না। ৪৩ 

তেমনি মূল সুখ (আত্বানন্দ) আপন 

স্বখতু উপভোগ করিতে লজ্জা পায়, তাহ! 

অপরের ভোগ্য হইবে কিরূপে? ৪৪ 

দিবসে দ্বিপ্রহরের আকাশে চাদ থাকে, 

পরস্ত চন্দ্রমাই তাহ! জানে । ৪৫ 

রূপ না থাকিতে লাবণ্য, শরীর ন। হইতেই 

তারুণ্য, (সৎকর্সের ) ক্রিয়া না হইতেই পুণ্য 
কিরূপে হয়? ৪৬ 

মনের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় নাই, সেই অবস্থায় 

কামন1 যদ্দি প্রকট হয় (তবেই ব্রক্গবস্তুকে 
খব্দের দ্বার বর্ণনা করা যায় )। ৪৭ 

কিংবা! ভিন্ন ভিন্ন বাগ্ভযন্ত্র হইতে যতক্ষণ 
না নাদের স্্টি হয় (সমষ্টি দৃষ্টিগোচর হয়) 
ততক্ষণ নাদের স্থিতি নাদই জানে । ৪৮ 

অথবা কা্ঠের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াই যেমন 

অগ্নি আপন কেবল (শুদ্ধ ) স্বর্ূপেই থাকে । ৪৯ 
দর্পণ বিনাই যাহার আপন মুখের জ্ঞান হয়; 

সেই এই (ক্রঙ্গের অস্তিত্বের) রহস্ত বুঝিতে 
পারে। ৫, 

বীজ বপন করিবার পূর্বে শস্ত যেমন শন্ 

রাখিবার পাত্রে বীজ অবস্থায় থাকে, আমার 
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(ব্রঙ্গ-সন্বষ্ধে) কথাও তেমনি গুপ্ত অথচ 

স্পষ্ট | ৫১ 

এইভাবে বিশেষ বা! সামান্ত ভাব 

চৈতন্তকে স্পর্শ করে নাঃ পরন্ত সামান্ঘ-বিশেষ- 
ভাব-রহিত ব্রক্গবস্ত নিরন্তর নিজ স্থিতিতে 

অনন্তভাবে বর্তমান । ৫২ 

এখন ইহার পর যদ্দি কিছু বলিতে হয়, 
তাহার অর্থ এই যে, এই স্থিতিতে মৌন শুদ্ধ 
নিঃশেষভাবে নাশপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ মৌন- 

বলদ্ধন ব| কিছু ন| বলাই উত্তম বল1)। ৫৩ 

এইভাবে প্রত্যক্ষাদি*্* প্রমাণ আপনার 

অপ্রামাণ্যই প্রমাণ করে, দৃষ্টান্ত উপমাসাপেক্ষ 

বলিয়া তাহা দ্বারাও ব্রহ্গবস্ত দেখানো যায় 

না; (দৃষ্টান্তও শপথ করিয়া জবাব দ্িল)। &৪ 

উপপত্তি (যুক্তি ) আপন অস্থপপত্তি ঘটাইল 

(এবং নাশপ্রাপ্ত হইল); আর লক্ষণের 

পউ ক্তিকে পউ.দ্কিই উঠিয়া গেল ! 

[ বক্ষবস্তর বিচারকালে সর্বপ্রকারের যুক্তি 
যুক্তিহীন হইল | “লক্ষণ তিন প্রকারের “জহৎ", 

“অজহৎ, ও “জহদজহৎ' তাহাদেরও এই দশ! 

হইল । ] ৫৫ 

যোগাদি নানা উপায় এখানে পশ্চাৎ্পদ 

হইয়া ব্যর্থ হইল প্রতাতি 'প্রত্যয়' দেখানে! 
ছাড়িল। ৫৬ 

এখানে বিচার পরমাত্মন্বূপের নির্ধারণ 

করিতে গিয়| নিশ্চিতভাবে মরিল, এবং মবিয়! 

আপনাকে সার্থক করিল; সঙ্কটকালে বীর 

যোদ্ধা যেমন আপন প্রাণ দিয়! প্রভুর সঙ্কট 

দূর করে। &৭ 

অথবা বোধবৃত্তি বোধরূপ ত্রন্গের সম্মুখে 

লজ্জিত হয়! আপনার নাশ করিল; অহ্ৃভৰ 

একা পড়িয়া পঙ্থু হইল। ৫৮ 

ক প্রত্যক্ষ, উপমা, অনুমান ও শব । 

৪ 

জ্ঞানেশ্বরের “অমৃতাম্থভব' ৬১৭ 

অভ্রের এক খণ্ড লইয়া তাহার ভাজ 
আলাদ। করিলে যেমন তাহার অঙ্গের হানি 

হয়। &৯ 

কিংবা কদলীবৃক্ষের ভিতরের শাস 

( অস্তভাগ) গরমে তাহার বহিরাবরণ অর্থাৎ 

উপরের খোস1 যদি ফেলিতে থাকে, তবে 

তাহাকে কির্নপে খাড়া বাখিবে ? ৬০ 

তেমনি অন্থুভাব্য অন্ুভাবিক (যে অহ্ৃভৰ 

করে) ও অন্থভৰ এই ব্রিপু্টার নাশ হইলে 

পরম্পরের সহিত কি সধন্ধ থাকিবে? ৬১ 

যে অবস্থায় অহ্ভবের এই দশা হয়, 
সেখানে অক্ষরের (শবের ) পঙক্তি দ্বারা কি 

হইবে ? ( বর্ণনা করা যায় নাঁ)। ৬২ 

যে স্বরূপের সম্মুখে পর! বাণীর নাশ হয়, 

যেখানে নাদের স্ফুরণ হয় না,সেই পরমা 
বপ্তকে কি মুখে বর্ণনা করা খায়? ৬৩ 

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পর জাগরণের 

কিদরকার? আহারে তৃপ্ত হইলে কি রঙ্কন 

করিতে বসিতে হয়? ৬৪ 

হুর্যোদয় হইলে দীপ নিদ্রা যায় (নিস্তেজ 

হয়); ক্ষেতের শস্ত পাকিলে কি ক্ষেতে লাঙল 

দিতে হয়? ৬৫ 

সুতরাং বন্ধমোক্ষের নিমিত্ত (জ্ঞানাজ্ঞান ) 

নাই, কার্য শেষ হইয়াছে) এনপ যদ্দি হয়, 

তবে কৌতুক (শন্দদ্বার। ) যদি নিরূপণ করিতে 

ইচ্ছ] হয় ; ৬৬ 

আর নিজের বা! অপরের (শ্ব-স্বর্বপ সম্বন্ধে ) 

যদি বিশ্বৃতি আসিয়া যায়, তবে সেই বস্ত 

সম্বন্ধে শব্দই স্বৃতি আনয়ন করে। ৬৭ 

শব্দ বিস্বৃত বস্ত্র স্বতি আনয়ন করে) 

স্মারক-হিসাবে শব্দের এই কীর্তি যদি জগতে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়! থাকে, তবে ইহাই শব্দের 

মহত্ব, ইহার অধিক কোনও মহত্ব নাই | ৬৮ 

পঞ্চম প্রকরণ সমাপ্ত 



স্বামীজীর সন্নিধানে 
[ পূর্বাহবৃত্ধি ] 

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বামী কল্যাণানন্দ 
্বামীজীর যে কয়জন মন্ন্যাপী শিষ্য সাক্ষাৎ" 

ভাবে আর্ত-নারায়ণ-সেবাব্রতকে জীবনের 

মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামী কল্যাণা- 

নন্দ তাহাদের অন্ততম। কনখলে (হুরিদ্বার ) 

শ্রীরামক্* মিশন সেবাশ্রম কল্যাণানন্দের অক্ষয় 
কীতি। ১৯০২ হইতে ১৯৩৭ খৃঃ পর্সস্ত দীর্ঘ 

৩৬ বৎসর তিনি এই তীর্থে একনিষ্ঠভাবে 

সেবাকার্ষে ব্রতী ছিলেন। জাতিধর্মনিবিশেষে 
সেবাকার্সের জন্য ১৯১১ খুঃ তিনি দরবার-পদক 

প্রাপ্ত হন। স্বামীজী-প্রবতিত সেবাধর্ম 
কল্যাণানন্দের জীবনে মূর্ত হইয়াছিল । 

পর্বাশ্রমে কল্যাণাননের নাম ছিল দক্ষিণা- 
রঞ্জন গুহ । বরিশাল জেলার অন্তর্গত উজির- 

পুরের সন্নিকট হাহ্ুয় গ্রাম তাহার জন্মস্থান । 

উমেশচন্ত্র গুহের একমাত্র পুত্রর্ূপে তিনি 
১৮৭৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই 

তিনি পিতৃহীন হন। বানারীপাড়। হাই স্কুলে 
তিনি এপ্টান্স ক্লাস পর্যস্ত পড়েন। ২৪ বৎসর 

বয়সে ১৮৯৮ খুঃ দক্ষিণারঞ্জন রাষকষ্+-সঙ্বে 

যোগদান করেন, মঠ তখন বেলুড় গ্রামে 

ভাড়াটিয়। বাড়িতে ছিল। 

বাল্যকাল হইতেই দক্ষিণারঞ্জন আর্তের 

সেবায় আনন্দ পাইতেন। মঠে যোগদান 

করার পর তিনি বেলুড় ও পার্বতী গ্রামে 

যাইয়। আর্ত ও রুগ্রদের সেবায় প্রীতি ও নিষ্ঠা 

সহকারে নিযুক্ত হইতেন। 

শীরামকৃষ্জের অন্যতম লীলা-পার্ষদ স্বামী 

যোগানন্দ যখন কলিকাতায় অস্তিয রোগশয্যায় 

শায়িত, তখন ব্রক্ষচারী দক্ষিণারগ্রন প্রায় 
মাসাবপ্ধি তাহার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ 

করেন। 
১৮৯৯ খৃঃ জুনমাসে দ্বিতীয় বার স্বামীজী 

আমেরিকা যাত্রার পূর্বে দক্ষিণারঞ্জনকে সন্যাস- 

ত্রতে দীক্ষিত করেন এবং “কল্যাণানন্দ? নাম 

দেন। তাহার এই নাষ অক্ষরে অক্ষরে সার্থক 

হইয়াছিল । 
সন্্যাসদানের পূর্বে স্বামীজী তাহার 

আন্তবিকতা পরীক্ষা! করিবার জন্য বলেন, 

“আমার এখন টাকার দরকার, আমি যদি 

তোকে চা-বাগানে কুলি-রূপে বিক্রি করি, 

তাতে তুই রাজী আছিস্?' শিষ্য গুরুকে 
সর্বান্তঃকরণে সম্মতি জানাইলেন। স্বামী 

তুরীয়ানন্দ বলিতেন, “কল্যাণানদ্দ সত্যই তাই 
করেছে, নিজেকে স্বামীজীর কাছে বিক্রয় ক'রে 

দিয়েছে ।' 

১৮৯৯ থৃঃ স্বামী কল্যাণানন্দ বেলুড় মঠ 

হইতে তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইয়া কাশীধামে 

যান। সেখানে কেদারনাথ মৌলিকের (পরে 
স্বামী অচলানন্দ) আতিথ্য গ্রহণ করেন। 

কল্যাণানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া কেদারনাথ 

ও তাহার বন্ধুবগের সেবাধর্মের ভাব জাগ্রত 

হয়। 

১৯০০ খুঃ ডিসেম্বরে স্বামীজী দ্বিতীয়বার 

পাশ্চাত্য হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, 

তখন কল্যাণানন্দ রাজপুতানায় ছিলেন; 

গুরুদর্শন-মানসে তিনি বেলুড় মঠে আসেন। 
স্বামীজীর অস্থস্থ অবস্থায় কল্যাণানন্দ প্রাণপণ 
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সেবা করেন। স্বামীজী কল্যাণানন্দকে বরফ 

আনিতে বলেন। কল্যাণানম্ম অবিলঘ্ে 

কলিকাতা গিয়া প্রায় আধমণ বরফ নিজেই 
বহন করিয়! বেলুড় মঠে আনেন। ম্বামীজী 

শিষ্ের সেবান্বরাগ দেখিয়া ৰবলিয়াছিলেন? 

ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে, যখন 

কল্যাণানন্দ পরমহংসত্ব লাভ ক'রে ধন্য হবে|, 

গুরুবাক্য শিষ্যের জীবনে সত্য হইয়াছিল । 

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল কাশী, হরিদ্বার, 

বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত 

হয়। ১৮৯০ খুঃ পরিব্রাজক অবস্থায় হলীকেশে 

স্বামীজী অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন এই পুণ্য 
তীর্থে মাধূ-সন্তদের পীড়িত অবস্থায় কষ্টভোগ 
তিনি মর্মে মর্মে অন্কভব করেন। বেলুড় মঠে 

অবস্থান-কালে স্বামীজী হবিদ্বার ও নিকটবর্তী 

স্থানের সাধুদের অসহায় অবস্থার কথা! 

জানাইয়। কল্যাণানন্দকে আদেশ করেন, 

“বম, তুমি কি হরিদ্বার ও হৃমীকেশের অসুস্থ 
সন্্যাসীদের জন্ত কিছু সেবার ব্যবস্থা করতে 

পারো? যখন তার] অত্্স্থ হয়, তখন দেখার 

কেউ থাকে নী। যাঁও তাদের সেবা করে 

ধন্ধ হও ।” শিষ্য গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়। 

জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত গুরু-আজ্ঞা পালন 

করিয়া যান। 

কনখল সেবাশ্রমে ম্বামীজীর শিষ্য নিশ্চয়ানন্দ 

কল্যাণানন্দের সহকর্মী ছিলেন। উভয় গুরু- 
জাতার আর্ভ-সেবাকার্ষ শ্রীরামকৃষ্জ মঠ মিশনে 

আদর্শ হইয়! রহিয়াছে । 'কথামৃত'-কার মাস্টার 
মহাশয় এই গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে অভিন্নাত্সা! দেববৈগ্ঠ 

অশ্বিনাকুমারদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করিতেন । 

১৯৩৭ খৃঃ ২১শে অক্টোবর স্বামী কল্যাণানন্দ 

প্রায় ৩৬ বৎসর একযোগে আর্তসেবায় জীবন 

অতিবাহিত করিয়া ঈপ্সিত ধামে মহা প্রয়াণ 

করেন। 

দ্বামাজীর সন্ধানে ৬১৯ 

আলোয়ারের মহারাজা 
১৮৯১ খৃঃ ফেক্আরির প্রথম ভাগে একদিন 

প্রাতঃকালে স্বামীজী আলোয়ার স্টেশনে 

অবতরণ করেন। কয়েকদিন পরে আলোয়ার- 

মহারাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী সংবাদ 

পান যে, শহরে একজন বড় সাধু আসিয়াছেন। 

শুনিবামাত্র তিনি স্বামীজীকে অতি সমাদরে 

নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করেন এবং তাহার 

সঙ্গে আলাপের পর বুঝিতে পারিলেন, এই 
মহাপুরুষের প্রভাবে আলোয়ার-মহারাজের 

পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন মতিগতির পরিবর্তন হওয়! 

সম্ভব। এই ভাবিয়া তিনি মহারাজাকে 

সংবাদ দিলেন, একজন সাধু এখানে 

আসিয়াছেন, তিনি ইংরেজীতে অসাধারণ 

পণ্ডিত।” 

মহারাজ! মঙ্গল পিং তখন এ স্বান হইতে 

দুই-তিন মাইল দূরে একটি নিভৃত প্রাসাদে 

অবস্থান করিতেছিলেন। দেওয়ানজীর পত্র 

পাইয়া তিনি পরদিন শহরে আগমন করিলেন 

ও একেবারে দেওয়ানজীর বাটীতে উপস্থিত 

হইয়া স্বামীজীকে দর্শন ও শ্রদ্ধা-সহকারে 

প্রণাম করিয়া সাদরে নিজ সম্মুখে উপবেশন 

করাইলেন। 
মহারাজার প্রথম কথ! হইল--আচ্ছ! 

স্বামীজী, শুনছি আপনি আদ্ধতীয় পণ্ডিত। 

তা আপনি তে। সহজেই অনেক টাক! উপার্জন 

করতে পারেন। তা না] ক'রে ভিক্ষা ক'রে 

বেড়ান কেন? স্বামীজী উত্তর দিলেন, 

“মহারাজ, আপনি বলতে পারেন, আপনি 

বাজকার্য অবহেলা ক'রে কেবল সাহেবদের 

সঙ্গে খানা খেয়ে আর শিকার ক'রে বেড়ান 

কেন? উপস্থিত সকলে স্বামীজীর কথার 

ভঙ্গীতে চঞ্চল হইয়। উঠিল, মনে মনে ভাবিতে 
লাগিল, “সাধুর একি ছুঃসাহস! কে জানে 
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এর কপালে আজ কি আছে!' মহারাজ! 
কিন্তু শ্বামীজীর কথ! ধীরভাবে শুনিয়! কিছুক্ষণ 

চিত্ত! করিয়] উত্তর দ্রিলেন, “কেন আমি এরূপ 

করি, বলতে পাবিনে, তবে হ্যা, এরূপ করতে 

আমার ভাল লাগে, তা নিঃসন্দেহে বলতে 

পারি।” 

স্বামীজী হাসিয়! বলিলেন, বেশ! আমারও 

সেই রকম ভাল লাগে ব'লে ফকিরের বেশে 

ঘুরে বেড়াই ।+ 
ৰবাক্যালাপের পর মহারাজা 

বুঝিতে পারিলেনঃ এই কৃতবিদ্য সন্ন্যাসী কেবল 
মাত্র স্ুপণ্ডিত নন, নিভীক ও স্পষ্টবাদী। 

কৌতুহলবশেই হোক, আর প্রকৃত সত্য 
জানিবার আগ্রহেই হোক মহারাজ প্রশ্ন 

করিলেন, “দেখুন বাবাজী! এই যে সকলে 
মুর্তপূজ। করে, এতে আমার মোটেই বিশ্বাস 
নেইঃ এর জন্য আমার কি ছুর্গতি হবে? 

মহারাজাকে হাসিতে দেখিয়া! স্বামীজী 

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়! বলিলেন, 'মহারাজ কি 
আমার সঙ্গে রহস্য করছেন ?? 

মহারাজার মুখমণ্ডল সহস! গভীর হইল, 
তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, নানা 

স্বামীজী, মোটেই নয়। বাস্তবিকই আমি কাঠ 

মাটি পাথর বা ধাতুর মৃতিগুলিকে সাধারণ 
লোকের মতে। ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারিনে। 

মুতিপূজায় আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। 
এতে কি পরকালে আমার শাস্তি হবে?" 

স্বামীজী বলিলেন, “নিজের বিশ্বাস অন্থৃযায়ী 

উপাসন। করলে পরকালে শাস্তি হবে কেন? 

মুত্তিপূজায় আপনার বিশ্বাস নেই_মন্দ কি? 
যার যেমন বিশ্বাস।" 

স্বামীজীর উত্তর শুনিয়।৷ উপস্থিত সকলেই 

বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিলেন, ধাহাকে 

তাহার! শ্রশ্রীবিহারীজীর মন্দিরে দেব-বিগ্রহের 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

সম্মুখে ভজন গাহিতে গাহিতে ভাবাবেশে 

অশ্রপাত করিতে দেখিয়াছেন, তিনি কেন 

মুর্তিপূজার সমর্থনকল্পে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন 
ন1? 

সম্মুখের দেওয়ালে আলোয়ার-মহারাজের 

একখান! ছবি টাঙানে! ছিল। হঠাৎ তাহার 

উপর নজর পড়ায় স্বামীজী ছবিটি নামাইতে 

বলিলেন | ছবিটি নামানে। হুইলে স্বামীজী 
বলিলেন, “এই ছবিটির ওপর কেউ থুথু ফেলতে 

পারেন?” সকলে নিস্তূ হইয়া ভাবিতেছেন, 
“আজ ন1 জানি কী অঘটন ঘটে!” দেওয়ান 

বাহার বলিলেন, “আপনি বলেন কি, 

স্বামীজী1 মহারাজার প্রতিকৃতি উপর আমর! 

থুথু ফেলতে পারি? স্বামীজী বলিলেন, 

“মহারাজার ছবি হোক, তাতে কি এসে যায়? 

এতে তো! আর মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত নেই! 
এর ভেতর মহারাজা কোথায়? এ তো৷ 

কাপড়ের ওপর রঙ মাখানো! এ তো! 

মহারাজার মতে] নড়তে চড়তে বা কথা বলতে 

পারে না। বুঝেছি, এটি মহারাজার প্রতিকৃতি 

বলে আপনারা এটিকে শ্রদ্ধা করেন। ঠিক 
তেমনি কাঠ-পাথবের মৃত ভগবান্ না হলেও, 

তা দেখলে ভক্তদের ভগবানের কথাই মনে 
পড়ে, তাই তারা মু্তিকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি 
করে। কেউ বলে নাঁহে কাঠ, হে ধাতু! 
আমি তোমার পূজা! করছি, তুমি প্রসন্ন হও 
একই অনস্ত ভাবময় ভগবান্, যিনি সচ্চিদানন্দ- 

স্বরূপ, ভক্তের! তাকেই নিজ নিজ ভাবাহ্ুযায়ী 

নান! ভাবে উপাপন। ক'রে থাকে ।' 

কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখ- 

মণ্ডল এক দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 
মহারাজ! মঙ্গল সিং কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়। যুক্ত- 

করে বলিলেন, 'স্বামীজী, আপনার কৃপায় মৃ্তি- 
পুঁজ] সম্বন্ধে অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করলাম 
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আমার একট! দারুণ ভূল ভেঙে গেল। আজ 

আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন।” 
স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণপূর্বক মহারাজ! 

বলিলেন, 'ম্বামীজী, কৃপা ক'রে আমাকে 

আশীর্বাদ করুন।” স্বামীজী স্লিগ্ধ হান্তে কল্যাণ 

বর্ণ করিয়! বলিলেন, “একমাত্র ভগবান্ 

ব্যতীত আর কে কৃপা করতে পারে, মহারাজ! ? 

আপনি সরলভাবে তার শরণাগত হোন, তিনি 

নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা করবেন |, 
স্বামীজী চলিয়! যাওয়ার পর মহারাজ! মঙ্গল 

সিং অনেকক্ষণ চিস্তামগ্র রহিলেন, পরে 

দেওয়ানজীকে বলিলেন, “আমি এরূপ মহাত্মা 

আর দেখিনি! একে দিনকয়েক আপনার 

বাড়িতে রাখুন |, দেওয়ানজী বলিলেন, “এই 
অগ্রিতুল্য তেজস্বী ও স্বাধীনচেত! সন্ন্যাসী কোন 

প্রকার অনুরোধ শুনবেন কি না সন্দেহ, তবে 

চেষ্টার ক্রটি ক'রব ন1।' 

দেওয়ান বাহাছুরের আগ্রহাতিশয্যে 

স্বামীজী তাহার গৃহে অবস্থান করিতে স্বীকৃত 

হইলেন বটে, কিন্তু কথ] হইল, সর্বদ! সকল 
অবস্থায় নিবিচারে সকলেই যেন সাক্ষাৎকারের 
স্থযোগ পায়; ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন 

পার্থক্য করা চলিবে না । দেওয়ানজী আনন্দের 

সহিত স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে স্বামীজী 

তাহার গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। 

ভগিনী নিবেদিতা 
যে মহীয়সী মহিল| ম্বামীজীর আদর্শে 

অন্বপ্রাণিত হুইয়া ভারতের সেবায় জীবন 
উৎসর্গ করেন, তাহার সার্থক “নিবেদিত” 

নামটি ভারতীয় জন-মানসে চির-ভাম্বর হইয়া 

আছে। ত্যাগ ও সেবার জলস্ত বিগ্রহ এই 

আইরিশ মহিলার পূর্ব নাম ছিল মিস্ মার্গারেট 

ই. নোবৃল। ১৮৬৭ খৃঃ উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে 

স্বামীজীর সন্নিধানে ৬২১ 

মিস্ নোবৃলের জন্ম হয়; তাহার পিতা স্যামুয়েল 

নোব্্ল্ একজন প্রটেক্ট্যাণ্ট ধর্মযাজক ছিলেন, 

মিস্ নোবৃল্ ছিলেন মাতাপিতার চতুর্থ সস্তান। 
অল্পবয়সে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। 

কলেজ-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মিস্ নোবৃল্ 

শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। বহু স্থানে 

শিক্ষকত]1 করিয়া শেষে তিনি লগ্ডনে আসিয়া 

১৮৯৫ থৃঃ শরৎকালে উইম্বলডনে তাহার 
নিজের বাঙ্ষিন স্কুল” খোলেন। শিক্ষকতার 

কাজে তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি 

“সিসেম' ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্য। ছিলেন । 

আধুনিক জগতের সকল প্রকার মতামত ও 

চিন্তাপ্রবাহের সহিত তাহার সম্যক পরিচয় 

ছিল। 

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান নগরী মার্গারেটের 

রাজনৈতিক সাহিত্যিক ও শিক্ষণ-বিষয়ক 

বহুমুখী সুপ্ত বাসনা কার্ধে পরিণত করার 

অবাধ স্বুযোগ আনিয়। দ্রিল। তাহার 

যুক্তিবাদা অথচ ভাবপ্রবণ চিত্ত বিভিন্ন ধর্মের 

তথ্যশংগ্রহে উত্স্ক হইয়ছিল। অধিকস্ত 

জীবশের ঘাত-প্রতিথাত তাহাকে আরও বেশী 

করিয়। ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তিনি 

বিভিন্ন ধর্মের অহ্বশীলন করিতে থাকেন । 

১৮৯৫ খুঃ সেপ্টেখরে স্বামীজী আমেরিকা 

ত্যাগ করিয়া লগুনে পৌছান। লগুনে 

যাইবার পূর্বে স্বামীজীর মনে ইংলগ্ডের 
জনসাধারণ বিজিত জাতির একজন প্রচারককে 

কিভাবে গ্রহণ করিবে, এ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ 
ছিল, কিন্ত ইংলণ্ডে পৌছিবামাত্র তাহার সে 
সন্দেহ দূর হইল, এবং শীঘ্রই তাহার যশোগানে 

ইংলগ্ডের আকাশ-বাতাস মুখরিত হুইয়! 

উঠিল। লগুনে আগমনের একমাসের মধ্যে 

স্বামীজী লগ্ডনবাসীর চিত্তের উপর বিশেষ 

প্রভাব বিস্তার করিয়৷ ফেলিলেন 



৬২২ 

এই সময়েই মিস্ মার্গারেট নোব্ল্ 
স্বামীজীর দর্শন লাভ করেন এবং তাহার 

ধর্মোপদেশের উদারতা ও দার্শনিক যুক্তির 
নুতনত্বে বিশ্মিত হন। স্বামীজীর কথাগুলি 

মার্গারেটের নিকট নুতন ও বিস্ময়কর বলিয়া 

মনে হইল, তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে 

শুনিয়াও সব ধারণ। করিতে পারিলেন ন]। 

বাস্তবিক স্বামীজী অতি সরলভাবে 

বুঝাইলেও বেদান্ত-বাক্যের যথাযথ অর্থ 

হদয়ঙ্গম কর] বৈদেশিকের পক্ষে সহজ নয়, 

বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে 

তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করা ছরহ। নোবৃল্ 

স্বামীজীর কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করিতে 

লাগিলেন এবং স্বামীজীকে মনে মনে গুরুর 

আসনে বলাইয়া পুজা করিতে আরস্ত 
করিলেন। স্বামীজীকে প্রথম দর্শনের এই 
বৃত্তাস্ত 409 10860: 98 ] 9 1710” 

স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি" নামক গ্রন্থে 

অতি ত্বশ্পর ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় বণিত 

হইয়াছে। 
স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যাওয়ার পর 

১৮৪৬ খুঃ মার্গারেট স্বামীজীর আদর্শে 

আত্মনিয়োগের সম্কল্প করেন এবং তাহার 

কাজের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তত হন। 

১৮৯৮ খুঃ ২৮শে জান্বআরি মার্গারেট 

নোবৃল্ কলিকাতা পৌছিলেন, স্বামীজীর 
শিক্ষায় _ তাহার অতীত জীবন ভুলিয়া 

একেবারে নুতন ভাবে ভারতীয় আদর্শে 
নিজেকে গড়িয়া! তুলিতে লাগিলেন । আচারে 
ব্যবহারে এবং চিস্তায় তিনি সম্পূর্ণরূপে 
ভারতীয় নারীতে পরিণত হইলেন। স্বামাজী 

বলিয়াছিলেন, ভারতে এখন এমন নারী নাই, 

যিনি ভারতীয় নারীঞাতির উন্নতির জগ্ 

জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, সেইজন্ 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

বিদেশের নারী এই কাজে ব্রতী হইয়! ভারতে 
একদল নারী-কমী প্রস্তুত করিবেন। 

১৮৯৮ খৃঃ ১৭ই মার্চ মার্গারেট শ্রীশ্রীমা 

সারদাদেবীকে প্রথম দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ 

করেন এবং তাহার আশীর্বাদলাভে ধন্ত। হন। 

২৫শে মার্চ ১৮৯৮ খুঃ মার্গারেটকে ম্বামীজী 

আহৃষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করিয়। 

“নিবেদিতা নামে অভিহিত করেন। 

এই বৎসর ও পর বৎসর কলিকাতার 

প্লেগ-মহামারীতে নিবেদিতার প্রাণপণ সেবা- 

শুশ্রাব! তাহাকে কলিকাতাবাসীর নিকট বড়ই 
আপনার করিয়া লয়। 

স্বামীজীর সহিত উত্তর ভারত ও কাশ্মীর 

ভ্রমণ নিবেদ্িতার ধর্মজীবন-গঠনে বিশেষ 

সহায়ক হইয়াছিল। “ম্বামীজীর সহিত হিমা- 

লয়ে' গ্রন্থে অপূর্ব ভাষায় তাহ! বিবৃত হইয়াছে 
১৮৯৮ খুঃ ১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকালীপৃজার 

দিন নিবেদিত। ভারতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষাদানের 

জন্য বাগবাজার বোসপাড়া লেনে একটি 

বালিকা-বিগ্যালয় স্বাপন করেন। নিবেদিতা 

বালিকাঁ-বিগ্ালয় আঙ্ও তাহার পুণ্য স্মৃতি 

বক্ষে ধারণ করিয়া ঈপ্সিত আদর্শের দিকে 

অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 

ইহার পর ভারতে নারীশিক্ষার জন্য অর্থ- 

সংগ্রহে স্বামীজীর সহিত নিবেদিতা ইংলগ্ডে ও 

আমেরিকায় যান। 

নিবেদিতা স্বামীজীর ভাব অতি সহজেই 
বুঝিতেন। এত স্ন্বরভাবে বিশেষ করিয়া 

বিদেশীয়দের মধ্যে অন্য কেহ বুঝিয়াছেন কিন! 
তাহ! বল! কঠিন। এই মহা বুদ্ধিমতী ও 
তপশ্ষিনী মহিলার সহিত স্বামীজীর কী 

অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল, তাহ! 

সাধারণ মাহষ তাহার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দিয়া 

কোনরূপেই ধারণ! করিতে পারিবে ন]। 



অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ ] 

১৯০০ খুঃ ২২শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী 

নিবেদিতাকে & 13959710610” কবিতায় যে 

আশীর্বাদ করেন, তাহার অন্থবাদ £ 

বীরের সঙ্কল্ল আর মায়ের হদয়। 

দক্ষিণের সমীরণ-_মুছু মধুময়, 

আর্ধবেদী 'পরে দীপ্ত মুক্ত হোমানলে 

যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্ম বিরাজে__ 
সকলই তোমার হোক, আরে, আবে! কিছু 
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহ] অতীতের কেহ। 

ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে 

তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু-_একাধারে। 

গুরুৰব এই আশীর্বাদ অক্ষপ্ধনে অক্ষরে সত্য 

হইয়াছিল । 

নিবেদিত অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভার 

অধিকারিণী ছিলেন | [০ 015869: 88 ] 

৪০7 171701১ 10699 ০1 90179  ড8009- 
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০1177700519 প্রভৃতি গ্রন্থে তাহ! পরিস্ফুট। 

ভারতের তৎকালীন দেশসেবক, কর্মী, 

কবি, সাহিত্যিক, এতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, 

কলাবিদ্ এবং সকল স্তরের চিস্তাশীল 

নরনারী নিবেদিতার নিকট প্রভূত প্রেরণ! 

পাইয়াছিলেন। 

আচার্য জগদীশ বসু, আ্রীঅরবিন, বিশ্বকৰি 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার প্রদ্থৃতির 
সহিত নিবেদ্দিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। 

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা1 বিস্তার এবং ভারতের মুক্তি- 
আন্দোলনের ইতিহাসে নিবেদিত] চির-স্মরীয়! 

হইয়! আছেন। শ্রীরামকঞ্$-বিবেকানন্দ-চরণে 
নিবেদিতা এই মহীয়সী মহিল1 ভারতের জন্য 

তিলে তিলে নিজের দেহপাত করিয়া 

দার্জিলিঙে আচার্য জগদীশচন্সের গৃহে ১৩ই 
অক্টোবর ১৯১১ খৃঃ মহাপ্রয়াণ করেন । 

স্বামীজীর সম্িধানে ৬২৩ 

অধ্যাপক ম্যাঝসমূলার. 

১৮৯৬ খৃঃ ১৫ই এপ্রিল স্বামীজী নিউইয়র্ক 

হইতে দ্বিতীয়বার লণ্ডনে বওন1 হন। এইবার 

লগ্ুনে অবস্থানকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 

ঘটন1--জগদ্ধিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত অক্সফোর্ড 

বিশ্ববি্ালয়ের অধ্যাপক প্রাচ্যভাষাভিজ্ঞ 

ম্যাক্সমূলারের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎকার | 

১৮৯৬ খুঃ ২৮শে মে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলাবের 

বিশেষ আমন্ত্রণে স্বামীজী তাহার গুঁছে গমন 

করেন। এই স্থুখকর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে স্বামীজী 

৬ই জুন 'ব্রঙ্গবাদিন্” পত্রিকায় লেখেন £ 

কী অসাধারণ ব্যক্তি এই ম্যাকসমূলার ! 

কয়েকদিন পূর্বে আমি তাহার সঙ্গে দেখা 
করিতে আসিয়াছি। আমার বল] উচিত যে, 

আমি তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে 

গিয়াছিলাম, কারণ যে-কোন ব্যক্তি শ্রীরাম 

কষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি নারী বা পুরুম 

হউন, যে-কোন সম্প্রদায় মতবাদ বা জাতিরই 
হউন, তাহার সহিত দেখা কর আমি তীর্থ- 

গমনের স্যায় মনে করি। 

বিখ্যাত ব্রাঙ্গনেতাঁ কেশবচন্দ্র সেনের 

জীবনে ধর্মমতের হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ভন 
কি শক্তিতে হইল, তাহার কারণ অন্সন্ধান 

করিতে গিয়] ম্যাকঝসমূলার প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের 

কথ জানিতে পারেন এবং তদবধি তিনি 

তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন এবং তাহার জীবনী 

ও শিক্ষ। সঙ্বস্ধে চ্চ! করিতে আরভ করেন। 

স্বামীজী ম্যাক্সমূলারকে বলেন, “অধ্যাপক 

মহাশয়, আজকাল হাজার হাজার লোক 

প্রীরামষচের পৃজা করে।' অধ্যাপক উত্তর 

দিলেন, “এরূপ ব্যক্তিকে যর্দি পুজা না করবে, 

তো কাকে করবে ?' 

অধ্যাপক য্যাক্সমূলার যেন সহৃদয়তার মুর্তি- 
বিশেষ তিনি মিঃ স্টাডি ও স্বামীজীকে তাহার 



২৪ উদ্বোধন 

সহিত জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহা- 

দিগকে অক্সফোর্ডের কলেজ ও বোডলিয়ান 

পুস্তকাগার দেখাইলেন। রেলওয়ে স্টেশন পর্যস্ত 
তাহাদিগকে পৌছাইয়। দরিয়া আসিলেন। 
স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি 

আমাদের এত যত্বু করছেন কেন? অধ্যাপক 

উত্তর দিলেন, “শ্রীরামকৃ্জ পরমহংসদেবের 

শিষ্ের সহিত তে। আর প্রত্যহ দেখ! হয় ন।' 

্বামীঞ্জী ইহার পূর্বে এইরূপ কথা কোথাও 
শোনেন নাই। আ্ররামকঞ্জের প্রতি 

ম্যাঝসমূলারের অগাধ ভক্তি ছিল, তিনি তাহাকে 

ঈশ্বরাবতার-ব্ূপে বিশ্বাস করিতেন । 
সত্তর বৎসর বয়স হইলেও অধ্যাপকের 

স্থির প্রসন্ন মুখমণ্ডল, শিশুস্বলভ মস্থণ ললাট, 

মুখের প্রতিটি রেখা গভীর আধ্যায্সিকতার 

পরিচায়ক । তাহার মহান্থভব স্ত্রী তাহার 

জীবনের উপযুক্ত মঙ্গিণী। অধ্যাপকের 
উদ্যানের পুষ্পবৃক্ষ, নিস্তব্ভাব, নির্মল আকাশ-- 

সমুদয় মিলিয়! কল্পনায় স্বামীজীর মনে ভারতের 

প্রাচীন গৌরব-যুগের একটি জুন্দর ছবি 
উদ্ভাসিত হুইয়া উঠিল! স্বামীজীর স্মরণে 
আসিল ব্রক্গধি বানপ্রস্থী বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর 

কথা । 

স্বামীজী অধ্যাপককে ভাষাতত্ববিদ বা 

পণ্ডিতন্ধপে দেখিলেন না, দেখিলেন যেন 

কোন আত্ব। দ্রিন দিন বর্গের সহিত নিজ 

একত্ব অন্থভবৰ করিতেছেন, যেন কোন হদয় 

অনন্তের সহিত এক হুইবার জন্ত প্রতি মুহূর্তে 

প্রসারিত হইতেছে। যেখানে অপরে শুষ্ক 

অপ্রয়োজনীয় তত্বসমূহের বিচার-ন্ূপ মরুতে 

দিশাহারা হইতেছে, সেখানে তিনি এক অমৃত- 
কূপ খনন করিয়াছেন । তাহার হাদয়ধবনি 

যেন উপনিষদের সেই স্বরে সেই তালে ধ্বনিত 

হইতেছে, 'তযেবৈকং জানথ আস্মানমূঃ অন্ত] 

[ ৬৫তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

বাচে। বিমুঞ্চথ*_-সেই এক আত্মাকে জানো, 
অন্ত বাক্য ত্যাগ কর। 

ভারতের উপর অধ্যাপকের কী অসাধারণ 

অন্থরাগ! এই মনীষী অর্ধশতাব্দীর অধিক 

কাল ধরিয়া! ভারতীয় চিস্তারাজ্যে বিচরণ 

করিতেছেন, পরম আগ্রহ সহকারে সংস্কৃত 

সাহিত্যের অরণ্যে আলো।-ছায়ার বিনিময় 

পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, ভারতীয় আধ্যাত্বিক 

ভাবপার! তাহার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়! গিয়াছে, 

তাহার সর্বাঙ্গে রঙ ধরাইয়াছে! 

স্বামীজী অধ্যাপককে বঙ্সিলেন, “আপনি 

কৰে ভারতে আসছেন? ভারতবাসীর 

পূর্বপুরুষগণের চিন্তারাশি আপনি যথার্থভাবে 
লোকসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, সুতরাং 

ভারতের সকলে আপনার শুভাগমনে 

আনন্দিত হবে।, 

বৃদ্ধ খষির মুখ উজ্জল হইয়! উঠিল, তাহার 

চোখে জল আসিল, তিনি ধীরে ধীরে মাথা 

নাড়িয়! মৃদুষ্বরে বলিলেন, 'ত1 হ'লে আমি 

আর ফিরব না, ওখানেই আমার শেষকৃত্য 

করতে হবে ।, 

ম্যাক্সমূলার স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, 

“আপনারা শ্রামকৃষ্জকে জগতের নিকট 

পরিচিত করবার কি চেষ্টা করছেন?” অধ্যাপক 

ীরামকঞ্চ-সম্বন্ধে আরও বেশী জানিবার ইচ্ছা 

প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বিস্তৃত বিবরণ পাইলে 

তিনি শ্রীরামকঞ্জের একখানি বড় জীবনী লিখিতে 

পারেন। ইহ! শুনিয়! স্বামীজী স্বামী সারদা- 

নন্দকে আীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে 

যতদূর সম্ভব উপকরণ সংগ্রহ করিবার ভার 
প্রদান করেন। এই উপকরণ সংগৃহীত হইলে 
ম্যাক্সমূলারকে দেওয়! হয় এবং তিনি তদব- 

লম্বনে “শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশাবলী: 

নামক একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। 



অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ ] 

১৮৯৬ খৃঃ অগস্ট সংখ্যার “নাইটিস্থ 
সেঞ্চুরী” পত্রিকার ম্যাক্সমূলার-লিখিত “4 

[398] 1/91)8209,0+--একজন প্রকৃত মহাত্ব।' 

শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং 
£19172177191009, 51719 10109 800 9%51068+ 

(7156 1791100) প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খুঃ 
নভেম্বরে । 

সংস্কৃত ভাষাবিদ্ প্রসিদ্ধ জার্মান অধ্যাপক 

ম্যাক্সমূলার (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থ- 
সাহায্যে খথেদ প্রকাশ করেন। এতত্বা্যতীত 

$38,0160 730010 01 009 7788৮, (পঞ্চাশ খণ্ডে 

সম্পূর্ণ) গ্রন্থমালার তিনি সম্পাদন! 

করিয়াছিলেন । 

স্বামীজী ও ম্যাক্সমূলার গভীর বন্ধুত্ব-স্থত্রে 

আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়ে উভরের 

খবরাখবর রাখিতেন। 

খথেদ-প্রকাশ-প্রসঙ্গে ম্যাক্সমূলার-সম্বন্ধে 

স্বামীজীর উক্তি? “আচার্য সায়নই নিজের 

ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমূলার-ব্ূপে 
পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন 

থেকেই এই ধারণা» ম্যাক্সমূলারকে দেখে সে 
প্রারণা আরও বদ্ধমূশ হয়ে গেছে। এমন 

অব্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত 

ভারতেও দেখা যায় ন1।"-ম্যাক্সমূলার নিজেই 
ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল 

কেবল 100870050711)8 (পাগুলিপি ) লিখছেন, 

তারপর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে। ৪ 

বৎসর একখান বই নিয়ে এইবধপ লেগে পড়ে 

থাক সামান্য মানুষের কার্য নয়। সাধে কি 

বলি, তিনি আচার্য সায়ন !' 

শরচচ্দ্র চত্রবতা 
১৮৯৭ খুঃ ফেব্রুআরি মাস $ তিন চার দিন 

হইল স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্য হইতে 
ভারতে ফিরিবার পর কলিকাতায় পদাপণ 

$ 

স্বামীজীর সন্নিধানে ৬২৫ 

করিয়াছেন। বহুকাল পরে তাহার পুণ্যদর্শন 
লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্খ-ভক্তগণের আনঙ্গের 

সীমা নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজের 

গৃহে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া! কৃতার্থ মনে 

করিতেছেন । বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ায় 

শীরামকষ্চ-ভক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 

বাড়িতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ হইয়াছে । সংবাদ 

পাইয়া বহু ভক্ত তাহার বাটীতে সমাগত 

হইয়াছেন। শরচ্ন্দ্র চক্রবর্তী লোকমুখে 
সংবাদ পাইয়! মুখুজ্যে মহাশয়ের বাড়িতে 

বেল। প্রায় ২॥ টার সময় উপস্থিত হইলেন। 
তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, ইহার পূর্বে স্বামীজীকে 
দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। 

শরচ্চন্ত্র উপস্থিত হইবামাত্র স্বামী 

তুরীয়ান্দ তাহাকে স্বামীজীর নিকট লইয়া! 
গিয়া পরিচয় করাইয়] দ্রিলেন। স্বামীজী মঠে 

আসিয়! শরচ্চন্দ্র-রচিত একটি '্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র' 

পাঠ করিয়া ইতঃপূর্বেই তাহার বিষয় 
শুনিয়াছিলেন এবং তাহার সংস্কত-জ্ঞানের 

পরিচয় পাইয়াছিলেন। শ্রীরামকষ্জদেবের 

ভক্তগরিষ্ নাগ-মহাশয়ের কাছে তাহার 

যাতায়াত আছে-ইহাও স্বামীজী জানিয়া- 

ছিলেন। 

শরচ্ন্ত্র স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া! উপবেশন 

করিলে স্বামীজী তাহাকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ 

করিয়া! নাগ-মহাশয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন 
এবং নাগ-মহাশয়ের অমাহ্ৃষিক ত্যাগ, উদ্দাম 

ভগবদন্থরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে 

করিতে বলিলেন £ 

“বরং তত্বান্বেষাৎ হতা:, মধুকর ত্বং খলু কৃতী। 

মহাকবি কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুত্তলম্ঃ 

নাটকের এই কথাগুলি উদ্ধত করিয়! নাগ- 

মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শ্ররচ্চন্দ্রকে 

আদেশ করিলেন। 



ঙ্হ্৬ 

পরে বহুলোকের ভিড়ে আলাপ করিবার 

সুবিধ! হইতেছে ন1 দেখিয়া, শরচ্চন্ত্রকে পশ্চিম 
দিকের ছোট ঘরে ডাকিয়া লইয়। গিয় 

“বিবেকচুড়ামণি'র এই শ্লোকটি বলিলেন ঃ 
ম! ভে বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ 

সংসারসিন্ষোস্তরণেহস্ত্যপায়ঃ | 

যেনৈৰ যাত। যতয়োহস্ত পারং 

তমেব মার্গং তব নির্দিশামি || 

হে বিদ্বন। ভয় পাইও না, তোমার 

বিনাশ নাই; সংশার-সাগর পার হইবার 

উপায় আছে। যে পথ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ- 

তব যোগিগণ এই সংসার-সাগর পার 

হইয়াছেন, সেই পথ আমি নির্দেশে করিয়! 

দিতেছি ।' 

স্বামীজী তাহাকে আচার্য শঙ্করের 'বিবেক- 

চুড়ামণি' গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আদেশ 

করিলেন । 

শরচ্চন্দ্র কথাগুলি শুণিয়া ভাবিতে 

লাগিলেন, স্বামীজী তাহাকে এ রূপে মন্্রদীক্ষা- 

গ্রহণের জন্ত সঙ্কেত করিতেছেন । 

১৮৯৭ খৃঃ মে মাসে স্বামীজী শরচচন্দ্র 

চক্রবর্তীকে মন্ত্রদীক্ষা) দেন। দীক্ষার পূর্বে 

স্বামীজী তাহাকে বলেন, আমি তোকে যখন 

যেকাজ করতে ব'লব, তখনি তা যথাসাধ্য 

করবি তো? যদ্দি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা 

দের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর 

মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তা হ'লে 
তাও আঁবচারে করতে পারবি তো & 

শরচ্চন্দ্র নতশিরে সম্মতি জানাইলে স্বামীজী 

তাহাকে দীক্ষাদ্দানে কৃতার্থ করেন। 

শরৎবাবুর সংস্কৃত সাহিত্যে এবং শাস্ত্রাদিতে 

বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহার সহিত 

স্বামীজী মাঝে মাঝে সংস্কৃত ভাষায় কথ! 

বলিতেন এবং তাহাকে সংস্কৃতে পত্র লিখিতেন। 

৬ম্ম্বাবণ | ৬৫তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

স্বামীজীর পত্রাবলীতে শরচ্চন্ত্রকে দেবভাষায় 

লিখিত বেদাস্তের উচ্চ ভাবপূর্ণ ছুইখানি 

মূল্যবান্ পত্র পাওয়া যায়। 

শরত্বাবু ছিলেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী । 
স্বামীজী কখনও কখনও তাহাকে সন্ষেহে 

“বাঙ্গাল” বলিয়া! ডাকিতেন, শরৎবাবু ইহাতে 
গৌরব অহ্থভব করিতেন । 

নেষ্টিক ব্রাহ্মণ শরচ্চন্দ্রের ব্রাহ্মণ-সংস্কার 
অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহার আচার-আচরণে 

সর্বদ1 ব্রাঙ্মণোচিত নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইত | 

স্বামীজীর গীড়াপীড়িতে শরৎবাবু ভগিনী 
নিবেদিতার সহিত এক টেবিলে আহার 

করেন। নিবেদিতার স্পর্শ-কর। জল স্বামীজী 

শরচ্চন্্রকে দেন। পরে রহস্চ্ছলে স্বামীজী 

উপস্থিত সকলকে বলেন, “শুনেছেন, আজ এই 

ভট্চাজ বামুন নিবেদিতার এটো খেয়ে 
এসেছে । তার ছ্োয়! মিষ্টিট। না হয় খেলি, 

তাতে তত এসে যায় না, কিন্ক তার ছোয়! 

জলট কি ক'রে খেলি? 

এই গৃহী শিষ্যের সহিত স্বামীজী বহু বিময়ে 

আলোচন1 করেন। এইগুলি “ম্বামি-শিষ্য- 

সংবাদ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । শ্বামীজীর 

ভাবধারা! বুঝিবার জঙ্ত এই গ্রন্থ বিশেষ 

প্রয়োজন। ইহাতে ধর্ম দর্শন আধ্যাত্মিকতা 

সম্বন্ধে স্বামীজীর অনেক কথা আছে, আবার 

ভারতকে পুশরায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত 

করিতে হইলে ভারতবাসীর কি কর্তব্য, তাহাও 

সুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে । “ম্বামি-শিষ্য- 
সংবাদ" গ্রন্থের জন্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী অমর হুইয়! 

আছেন, তাহার অপর একখানি উল্লেখযোগ্য 

পুস্তক “সাধু নাগ-মহাশয়”। শরচ্চন্ত্র শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ ও তাহার লীলাপার্ষদগণের উদ্দেশে 

স্কতে স্তব রচন1 করিয়াছেন । 



অগ্রহায়ণ) ১৩৭০ ] 

স্বামী নিশ্চয়ানম্দ 
স্বামীজীর মর্মস্পর্শী আহ্বানে যে কয়জন 

যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া! তাহার শিশ্ত্ব গ্রহণ- 

পূর্বক সেবাধর্ষমে জীবন উৎসর্গ করেন, স্বামী 
নিশ্য়ানন্দ তাহাদের অন্যতম । নিশ্চয়ানন্দ 

ছিলেন অকৃত্রিম গুরুভক্তি ও নরনারায়ণ-সেবার 

উজ্জল আদর্শ। জ্ঞানীর বিচারের দ্বারা, 

ভক্তেরা ভজন দ্বারা, যোগীরা ধ্যানের দ্বার! 

যে পরম পদ লাভ করেন, নিশ্চয়ানন্দ স্বামীজী- 

প্রবর্তিত নরনারায়ণ-সেব! দ্বারা! তাহ লাভ 

করিয়াছিলেন । কনখলে (হরিদ্বার) যে 

বিরাট প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম-রূপে 

সাধৃসস্ত ও তীর্ঘযাত্রীদের অকুষঠ শুভেচ্ছা ও 
প্রশংসা লাভ করিতেছে, তাহ সম্ভব হইয়াছে 
স্বামীজীর ছুই শিষ্য কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের 

অক্লান্ত পরিশ্রম, গুরুভক্তি ও একনিষ্ঠ সাধনায় । 

স্বামী নিশ্চয়ানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম স্ুরজ- 

রাও, বামকৃষ্খ-সজ্বে তিনি বাওজী নামে 

পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৫।৬৬ খুঃ 

মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাড়ায় জানজির! 

নামক স্থানের নিকট একটি গ্রামে ক্ষত্রিয়-বংশে 

তাহার জন্ম হয়। তাহার জন্মস্থান মহারাষ্ ও 

মাদ্রাজের সংযোগ-স্থলে বলিয়! তিনি উভয় 

প্রদেশের ভাষাই জানিতেন। সাধুজীবনে 

তিনি বাংল! বলিতে শিখিয়াছিলেন। ছাত্র- 

জীবনে অল্প লেখাপড়া করিয়াই অবস্থা-বৈগুণ্যে 

ডাহাকে সৈম্ভবিভাগে চাকরি গ্রহণ করিতে 

হয়। সৈন্ধলের সঙ্গে তিনি নানাস্থানে 

ঘুরিতে বাধ্য হন এবং কিছুকাল ব্রহ্মদেশে 

থাকেন। ব্রক্গদেশ হইতে তিনি শ্যাম ও 

আন্দামান ভ্রমণ করেন, জিব্রাপ্টার এবং 

মাণ্টায়ও যান । 

বাওজীর পল্টন যখন রায়পুত্ষে ছিল, তখন 

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ঘটনাক্রমে রাওজীর 

স্বামীজীর সন্নিধানে ৬২৭ 

দেখা হয়। তাহার নিকট রাওজী প্রথম 

ীরামকষ্ষ ও স্বামীজীর কথা শোনেন। এই 
সাক্ষাৎকারের ফলে রাওজীর মনে পরিবর্তন 

সংঘটিত হয় এবং পত্রিকায় স্বামীজীর পাশ্চাত্যে 

বেদান্ত-প্রচারের সংবাদ পড়িয়া! স্বামীজীকে 

দেখিবার বাসন] হয়। 

১৮৯৭ খুঃ ফেব্রুআরি মাসে স্বামীজী যখন 

মাদ্রাজে পৌছিলেন, তখন বাওজী মাপ্জাজেরই 
অনতিদৃরে ছিলেন। ট্রেনে স্বামীজীব মাদ্রাজে 
যাওয়ার খবর পাইয়া রাওজী বহু দর্শনার্থীর 

সহিত মাদ্রাজের অদূরে একটি ছোট স্টেশনে 
উপস্থিত হন। কিন্ত ট্রেন সেখানে থামিবে ন| 

জানিয়া দর্শনপ্রার্থীরা! রেল-লাইনের উপর 

শুইয়া পড়ে, ফলে ট্রেন থামিতে বাধ্য হয়। 
রাওজী অন্যান্ঠ দর্শনার্থীর সহিত হ্বামীজীর 

সামান্য দর্শন লাভ করেন। কিন্ত ইহাতে 

তিনি সন্তষ্ট হইলেন না, পদব্রজে মান্রাজ রওনা 

হইলেন। বহু কষ্টে মাদ্রাজে সমুদ্রোপকুলবর্তী 
ক্যাসল কার্ণন ভবনে উপস্থিত হন। 

বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর স্বামীজীর দর্শন 

লাভ হইল। রাওজী স্বামীজীকে ভক্তিভবে 
প্রণাম করিয়] সন্নযাস-গ্রহণের ইচ্ছ| ও স্বামীজীর 

সঙ্গে যাইবার বাসন! প্রকাশ করিলেন। কিন্ত 

স্বামীজী রাওজীকে তখন নিরস্ত করিয়। পরে 

কলিকাতা] যাইয়। তাহার সহিত দেখা করিতে 

বলেন। অগত্য| স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিবার 
সৌভাগ্য লইয়াই রাওজী গৃহে ফিরিলেন। 

রাওজী বহু চেষ্টায় পণ্টনের চাকরি ত্যাগ 

করেন। এই জন্য তাহাকে উন্মত্ততার ভান 

করিতে হয় ও বহু নির্যাতন সহ করিতে হয়, 

কারণ স্বেচ্ছায় সরকারী সৈন্ঠবিভাগের কর্ম 
ত্যাগ কর] চলে না। চাকরি হইতে অব্যাহতি 

পাইয়। বাওজী দীনভাবে কলিকাতা বেলুড় 

মঠে আসিয়] স্বামীজীর ঘরের পার্থে জোড়হত্তে 



দাড়াইয়া থাকেন। স্বামীজীর. শরীর তখন 

অসুস্থ, তিনি আহারাস্তে বিশ্রাম করিতে 

ছিলেন। স্বামীজীর নিকট খবর গেল, একটি 

মারাঠী যুবক দর্শনপ্রার্থী। স্বামীজী দর্শনার্থীকে 
মান ও আহার করিতে নির্দেশ দিয়! 

বিশ্রামাস্তে দেখা হইবে জানাইলেন। স্বামীজীর 

নির্দেশ শুনিয়া রাওজী বলিলেন, স্বামীজীকে 

প্রণাম ন1 করিয়! তিনি স্লানাহার করিবেন না, 

অনেক দূর দেশ হইতে স্বামীজীকে দর্শন 
করিতে আসিয়াছেন, তিনি শ্নানাহারের 

প্রত্যাশী নন। 

রাওজীর এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাশিয়া 

স্বামীজী তাহার সহিত দেখা করিলেন । 

রাওজী প্রণামাস্তে স্বামীজীর চরণে আত্মসমর্পণ 

করিলেন। ম্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “তুমি কি সাধু হ'তে চাও? তোমার 
ইচ্ছা কি? রাওজী করজোড়ে উত্তর দিলেন, 

“আপনার দাস হ'তে চাই। অন্ত কোন ইচ্ছা 
নাই! 

এখন হইতে রাঁওজী বেলুড় মঠে বাস 

করিতে লাগিলেন, মঠে অবস্থানকালে তিনি 

প্রধানতঃ ঠাকুর-ঘরের কাজ ও গুরুসেবা 

করিতেন । ১৯০১খুঃ স্বামীজী তাহাকে সন্নযাস- 

দীক্ষা দেন, নাম হয় “নিশ্চয়ানন্দঃ | 

সৈন্তবিভাগে কাজ করার দরুন রাওজীর 

নিয়মান্ববর্তিতা ও বিনা-বিচারে আদেশ 
পালনের অভ্যাস পূর্বাপর বিশেষ লক্ষণীয় 

ছিল। একবার তাহাকে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের 

নিকটবর্তী আড়িয়াহ হইতে বেলুড় মঠে 

একটি গাভী আনিতে পাঠানো হয়। নৌকা! 

করিয়া গঙ্গ। পার হইতে হইবে, কারণ বালিতে 
তখন গঙ্গার পুল ছিল না। মাঝ গঙ্গায় আসিয়! 

ভয় পাইয়! গাভাটি জলে লাফাইয়া পড়িল । 

নিশ্চয়ানন্দ গাভীর সহিত জলে লাফাইয়! 

[ ৬৫তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

পড়িলেন এবং গাভীটিকে তীরের নিকটে 

লইয়৷ যাইতে লাগিলেন। গুরুর আদেশ 

ছিল £ গরুর দড়ি ধরে রাখবে, তাহলে আর 

পালাতে পারবে না।” রাওজী গঙ্লাগর্ভেও 

দড়িট! হস্তচ্যুত করেন নাই। অতি কষ্টে 
গাভীসহ তীরে উঠিয়। অন্থদের সাহায্যে গাভী 
লইয়! মঠে পৌছান। স্বামীজী এই সংবাদ শুনিয়] 
বলেন, “তুমি মূর্খের মতে! কেন গরুর জন্য 
জীবনট] দিতে গিয়েছিলে ? রাওজী বিনীত 

ভাবে উত্তর দিলেন, 'আপনি আমাকে গরু 

আনতে পাঠিয়েছিলেন, গরুটি ফেলে কেমন 

ক'রে আসি ।” গুরুবাক্য পালনে দৃঢ় নিশ্চয়তা 

দেখিয়! স্বামীজী সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে প্রাণ 

ভবিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 

বেলুড় মঠে থাকিয়! রাওজী শ্রীগুরুর সেবা- 

ধিকার পাইয়া নিজেকে ধন্ত মনে করিতেন। 
স্বামীজীর মহাসমাধি-লাভের পর নিশ্চয়ানন্দ 

তীর্ঘভ্রমণে বাহির হইয়া ১৯*৩ খৃঃ কুভ- 
মেলার সময় হরিদ্বারে উপস্থিত হন এবং স্বামী 

কল্যাণানন্দের সহকথিব্মপে কনখল সেবাশ্রমে 
যোগ দিয়া সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন । 

উভয় গুরুভ্রাত1 ছত্রে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন 

এৰং রোগীদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। 

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ প্রত্যহ সকালে ওষধের বাক্স 

লইয়া হাটিয়! হৃধীকেশ যাইতেন, সেখানে 

সাধূদের কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুরিয়া রোগীদের 
চিকিৎসা করিয়া ছত্রে ভিক্ষা দ্বার! ক্ষুনিবৃত্তি 

করিয়া পুনরায় পদব্রজে কনখলে আসিতেন। 

এই দীর্ঘ পথ পদব্রজে প্রত্যহ যাওয়া-আস। 

তাহার নিত্যকার কাজ ছিল। কৈলাস-মঠের 

মোহস্ত ধনরাজগিবি পরে কৈলাস-মঠে তাহার 
আহারের ব্যবস্থা করিয়। দেন। নিশ্য়ানন্দের 

জামা-কাপড় ও জুতা এত ছিন্ন বা মলিন 

থাকিত যে, অনেক সময় লোকে তাহাকে দীন 



অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ ] 

ভিখারী মনে করিত। তিনি পাছুকা ব্যবহার 

করিতেন না, খালি পায়েই কনখল হইতে 

হৃষীকেশ যাতায়াত করিতেন। স্বামী 

নিশ্চয়ানন্দ ছুটি কাহাকে বলে জানিতেন ন1। 
স্বামীজী তাহাকে বলিয়াছেন, “দেখ 

নিশ্চয়! সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ হওয়] 

উচিত নয়। কারও অন্ুগ্রহণ করলে প্রতিদান 

দিতে হয়। সমস্ত দেশ অপরের উপর নির্ভর 

ক'রে পঙ্গু হয়ে গেছে । তুমি কখনও কারও 

উপর নির্ভর ক'রে! না। অন্য কিছু না পাবো, 

মাটির কললী নিয়ে রাস্তার ধারে তৃষ্কার্তদের 

জল দেবে, তাতেও কিছু সৎ কাজ হবে। 

নিষ্ছিয় হয়ে পরান্ন ভোজন কর] পাপ।” 

স্বামী নিশ্চয়ানদ্দ গুরুবাক্য শিরোধার্য 

গ্বাীজীর সন্গিধানে ৬২৯ 

করিয়া! জীবনে রূপায়িত করেন এবং বর্তমান 

সাধুসমাজে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। 

হরিঘ্বারের সাধু-সন্যাসীরা জনহিতকর কাজ 
বিশেষ করিয়া আর্তলেবার কাজ সন্্যাসীর 
অকরণীয় ভাবিতেন এবং এইজন্য বামকজ 

মিশনের সাধুদের “ভাঙ্গী সাধু বলিতেন, কিন্ত 
স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানশ্দের প্রাণপাত 

করিয়। সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে রোগীদের সেব। 

দেখিয়। তাহাদের সেই ভাব দূর হয়; পরিবর্তে 
শুভেচ্ছা! ও প্রশংসা বধিত হইতে থাকে। 

সেবাধর্মের মূর্তবিগ্রহ একনিষ্ঠার সাধক 
নিশ্য়ানন্দ প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে ১৯৩৪ 

খঃ ২২শে অক্টোবর কনখল সেবাশ্রমে নশ্বর 

দেহত্যাগ করিয়া শাশ্বত শাস্তি লাভ করেন। 

আত্মবিশ্বাম 
প্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ 

বহুনামেমি প্রথমে! বহৃনামেমি মধ্যমঃ| 
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াছ করিষ্যতি-কঠোপনিষদৃ 

(ভাবাহ্ৃবাদ ) 

অনেকের মধ্যে আমি একক, অগ্রণী, 

অনেকের মধ্যে আমি হয়তে। দ্বিতীয়, 

কখনো! বা! মধ্যম । কিন্ত তবু আমি অতৃতীয় 
চিরকাল। তাহলে কী ভয় এই যমের সরণী 

পার হয়ে স্বর্গে চলে যেতে? 

এমন কি প্রয়োজন রয়েছে পিতার 

যম সন্নিধানে গিয়ে আমিই ক'রব প্রসাধিত? 

বেশ, হবে তাই হোক । 
বীতশোক এখন আমার 

হৃদয় চেতনা; আমি যাৰ 

যমালয়ে পিতৃদান-রূপে । 

নিশ্চিত পরম পুণ্য পাব সেই সহজ স্বরূপে 

চুনিবেদিত আত্মার প্রত্যয় । ফিরে পাব 

আনন্দিত আত্মার মহান্ 

অধিকার; জীবনে যৌবনে 

মান্থষের প্রাথিত যে চুড়ান্ত দিব্য ফলশ্রতি। 
যৌবনের আকাত্ষাকে যে দেবে সম্মান 

প্রাণান্তরে ফিরে পাব- জীবনে মরণে 

অনিন্দিত চৈতন্তের দ্যুতি | 

আমি তো! অধম নই, সাধারণ সহজে অপিত 

সুলভ জীবত। মাত্র ; যাঁবই তাহলে 

দেখব অঞ্জিত যুখ এই পিতৃপ্রত্যয়ের জলে । 
দুরূহ যৌবন তবে স্র্যে সমপিত 

হোক আজ ; প্রাণ পরিপূর্ণ হোক 
প্রশ্নের কল্লোলে 



জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ 
[ পূর্বানববৃত্তি ] 

শ্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস 

চাতুর্বগ্য-নির্ভর সমাজই স্বামীজী গড়তে 
চেয়েছিলেন, কারণ তাই আদর্শ (07081), 

অতিরিক্ত আর প্রয়োজন হয় না। মন্ুও 

পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকীর করেননি । 

কাজেই আজ যে অগণিত “জাতি'র অস্তিত্ব 

লক্ষ্য করা যায়, তা সব রকম অকল্যাণের 
উৎস । আজ "বর্ণ আর 'জাতি” সমার্থক হয়ে 

দাড়িয়েছে, কিন্ত মূলে তা নয়। বর্ণ গুণগত, 

জাতি কুলগত। দীর্ঘদিনের কর্ষণে বংশ- 
পরম্পরায় গুণ অনেক সময় বংশগত হয়। 

তখন বর্ণবিভাগ আর “জাতি'বিভাগ বিচ্ছিন্ন 

ক'রে দেখা হয় না। অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী 

আছেন, ধার! মনে করেন ব্রাঙ্গণেতর বহু 

জাতি মূলতঃ ভারতের আদিবাসী অনার্য 
আর ব্রাহ্মণার্দি কতিপয় “জাতি” খাটি আর্য। 

এদের এই অহমিক1 সমাজে বিদ্বেষের বিষ 

ছাড়া আর কিছু উৎপাদন করে ন1। 

সেকথা স্বতন্ত্র। এই সমাজ-বিজ্ঞানীর! 

অস্বীকার করেননি যে, এইসব তথা- 

কথিত অনার্য জাতি" বর্ণ-ব্যবস্বায় আর্ধী- 

করণ নামক ভারতীয় নিত্য পদ্ধতির মধ্যে 

পড়ে উন্নীত হচ্ছে। এর সাক্ষ্য আবার দেশীয় 

নানা পুরাণও দিচ্ছে। বিভিন্ন 'জাতি'র 

সংমিশ্রণ ও আদানপ্রদান দিয়ে বছ 'জাতি'র 
উৎপত্তির উৎস প্রমাণ করছে। মূল উদ্দেশ 

সেই একই। 

বিস্তার। সকলকে আর্ধ-সংস্কতি-আবেষ্টনীর 

১ স্রান্গণঃ ক্ষত্রিযো বৈহ্য়ো বর্ণা স্থিজাতয়ঃ | 
চতুর্থ একজাতিন্ত শূত্রঃ নাস্তি তু পঞ্মঃ-মনু। 

আর্য-সভ্যতা আর্ধ-সংস্কৃতির 

মধ্যে গ্রহণ কর1। এ-কথ| বিশ্বত হয়ে অনেকে 

আর্ধ-অনার্ধ-তারতম্যের তর্ক তুলে অনর্থ 
উপস্থিত করেন। তারা আরও ভুলে যান, 

মধ্যযুগে প্রয়োজনের তাগিদে বহু ব্রাহ্মণ এবং 

কষত্রিয়কে স্ষ্টি কর! হয় যজ্ঞের দ্বারা। আজ 
আর কেহই নিখুঁত আর্ধত্বের দোহাই দিতে 
পারে নাঃ না কোন বংশ, না কোন জাতি-- 

দেশী অথবা বিদেশী। তবুও এ "আর্য শব্দ 

জগতে এমন এক গৌরবজনক অভিধা পেয়েছে 
যে, যে যখনই সু-উচ্চ অবস্থা! প্রাপ্ত হচ্ছে, সে 
তখনই এই আর্য-গোড়ামির নজির উপস্থিত 

করছে।* নিজেকে “আর্য” পূর্বপুরুষের একমাত্র 

সত্যধারক এবং সংস্কৃতির বাহকরূপে জাহির 

করছে। একে সম্পূর্ণ অস্বীকার কর! চলে না। 
আর্ধ যেন সর্ব-গৌরবের এবং মর্যাদার 

চিহ্ক) অনার্য যেন সকল অগৌরবের-_ 
অমর্ধাদার। লোকের এই মনোভাব স্বামী 

বিবেকানন্দ অন্থভব করেছিলেন । আর্য-অনার্ষ- 

ঘ্বন্বঃ অনার্ধ-অমর্ধাদ| নিরসনের জন্তে অনন্ু- 

করণীয় ভঙ্গীতে তিনি বললেন, ৰিপুল শৃদ্র- 

২ আমদের আদি উৎপত্তিস্থল মধ্য-এশিয়।। উরাল 
পর্বতে (দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে ), অগ্রিঃা বাণ্টিক-অঞ্চল 
প্রভৃতি রূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিত প্রচার করেছেন। 

বলা বাহুল্য, পগ্ডিতগণ শিজের কোলে ঝোল টানতে প্রয়াস 

পেয়েছেন, তার কারণ এ মতগুলির জন্ম এঁতিহাসিক গরজে । 
তাই দেখ! যায়, আজ যখন রাশিয়া ( "সদিন পর্যন্তও দে 
ইওরেপার সমাজে নিতান্ত অপাঙ্ক্তেয় ছিল) বিশ্বের বিশেষ 

শওশালী দেশনমূহের প্রথম সারিতে এন দাঁড়িয়েছে, সেও 
তখন দেশের এবং জাতির আর্-এতিহা গ্রকানের গরজ অনুভব 

ক'রল। সম্প্রতি রুশ পণ্ডিত 'আবিষ্কার' করেছেন, আর্ধদের 

আদি-নিবাস কৃষ্:াগর-উপকুলে। অঞ্চলটি রাশিয়ার 
অন্তর্গত । দষ্টবা £সৌভিয়েত দেশ (বাংলা) মে-জুন, ১৯৬২ 
সংখ্যাদ্বয়। 



অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ ] 

সম্প্রদায় ধর্দি সবাই অনার্য হ'ত তে! মুহূর্তেই 
মুষ্টিমেয় “আর্যবাবা*দের চাটনি ক'রে ফেলত। 

আর্ধ-বোধ ও আর্ধ-গৌরবৰ দানের জন্ত জন- 

সাধারণকে ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন; 

যাদেরই গোত্র আছে, তারাই আর্ধ। ববীন্দ্র- 

নাথও বিবেকানন্দের এই আর্ধ*অনার্য-দদ্- 

সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মূলতঃ সমর্থন করেন। এ- 
বিষয়ে কবির পূর্ব ও পশ্চিম নামক নিবন্ধ ও 

অন্তান্ত সমাজচিন্ত।-বিষয়ক রচনাবলী দ্রষ্টব্য । 

সত্যই আজ আর্ধ-অনার্য মিলে মিশে 

একাকার হয়ে গেছে। আর এও মনে রাখতে 

হবে, অনার্য বলতে কোন একটা জাতিকে 

বুঝায় নাঁ। বহু বিভিন্ন প্রকারের জাতির 

অবদানে আজ ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে। 

ইতিহাসে কোন দিন আর্ম-অনার্ষের তর্কের 
কোন সুরাহা হবে ব'লে মনে হয় নাঃ বা 

যতদিন না হচ্ছে, ততদিন দেশকল্যাণ- 

কর পথ ও মত গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর। সহজ 

কল্যাণ-বুদ্ধি তাই-ই বলে, আর এর দ্বার। 
এতিহাসিক বোধও ক্ষু্ন হয় না। তবেই 

কাউকে আর্য, অপৎ জাতি ব'লে অবজ্ঞ। কর। 

বা ঘ্বণা করা শুধু অশোভন নয়, গালি 

পাড়ার আগে যদ্দি আমরা নিজের ঠিকুজি 

ইত্যাদি সম্যক জানি, তাহলে দেখব সেখানেও 

বিস্তর সংশয়। কয়েক পুরুবের সংবাদে যি 

এ-বিষয়ে অনার্ধ-শুদ্র-মিশ্রণ না বুঝি, তবে চলে 

যেতে হবে একেবারে মূলে, গোত্রে । সেখানে 

হয়তে। দেখব, গোত্র-প্রতিষ্ঠাতার উৎপত্তিতেই 

গোল ।২ 

কিন্ত গোল বাধে আবার সংস্কৃত গ্রন্থগুলি 

নিয়ে আর কিছু শব্ধ নিয়ে-যার প্রচলন 

৩ সহজ উপলব্ধির জন্তে ডক্টর তুপেন্্নাথ দত্ত-গ্রণীত 
'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি জষ্টব্য। কোবষগ্রন্থ মহাভারত 

ইতাদি। 

জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ ৩১ 

সুপ্রাচীন আতির যুগেও ছিল, আবার এখনও 
আমরা ব্যবহার করি। দোষ কি প্রকৃতই 

গ্রন্থ এবং শব্দের, না! আমাদের বিচার-বুদ্ধির? 

শ্রতির ব্রাহ্মণ” আর কলির 'ব্রাহ্মণে'র অর্থ 

এক নয়। কিন্ত আমর। আমদের বর্তমান অর্থ 

এবং প্রচলিত ধারণ। নিয়ে এই প্রকার শব্দের 
জ্ঞান শ্রতি থেকে ব। প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আহরণ 

করতে যাই। আর তার ফলে আমর! বেদের 

পুরুষস্থক্তে' লক্ষ্য করি ব্রাঙ্গণাদি চার বর্ণের 
উৎপত্তি মাহাত্ম্য ও মর্যাদ-অমর্যাদ1। ওতে 

যেরূপকচ্ছলে চার বর্ণের পরম্পর নির্ভরতার 

প্রয়োজনীয়ত। ও গুরুত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং 
ওগুলি যে প্রতীক, মে উপলব্ধি হয় ন|। 

অপ্রমত্ত্র মনের অভাবই এর কারণ । প্রীঅরবিনা 

চমৎকার বলেছেন যে, আমর। নিজেদের মন 

পূর্বপুরুষদের মধ্যে দেখি ।ঃ ভাবি, তারাও 
নিশ্চয়ই এই হাস্তকর, সম্পূর্ণ অসম্ভবকে ঘটন। 
বলে মানতেন। যে যার নিজের মতো। 

জগৎকে দেখে! নিজে চোর তো জগংও 

চোর; আর চোরের পিতৃপরিচয় £ অবশ্যই 

চোর হ'তে হবে। শ্ুৃতরাং আজ যে ব্রাহ্মণ, 

তার পূর্বপুরুগণ সবাই সকল সময়েই ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, আর শূদ্র_ শুদ্রই। কিন্তু তা তে নয়। 

তা যর্দি হ'ত তে! পরিবতমকে অস্বীকার 

করতে হয়, আর পরিবতনকে অস্বীকার করা 

মানেই জগৎকে অস্বীকার কর1। পণ্ডিতগণও 

বিস্মিত হয়েছেন ব্রাহ্মণ ও নমঃশৃদ্র সম্প্রদায়ের 
মধ্যে আশ্চর্য হৃতান্তিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে।« 

এতে অবাকৃ হবার কিছু নেই, রক্ত-বিশুদ্ধত। 
বা অমিআণ কোথাও নেই । সুতরাং প্রচলিত 
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৫ বাঙালীর ইতিহ।ন -্রানীহাররঞ্জন রায়। 



৬৩২ 

জাতিভেদ* ও তৎসম্বন্বী বাদ-বিচার, মনে 

বাখতে হবে, আবহমান কালের নয়, অতএব 

অনিত্য । সর্বদেশে এ সমান নয়, অতএব 

আঞ্চলিক ও অসর্বজনীন (7106-001557881) | 

কাজেই এর উত্তৰ ধর্মীয় নয়, সামাজিক । এই 

কারণেই স্বামীজী বললেন, বুদ্ধ থেকে রাম- 
মোহন একই ভুল করেছেন “জাতিভেদ' ধর্মের 

অঙ্গ মনে ক'রে? “জাতিভেদ? (088661810) ) 

দানাবদ্ধ সামাজিক প্রথ| ছাড়! আর কিছুই 
নয়। ধমের সঙ্গে এর প্রকৃত কোন সম্বন্ধ 

নেই।" 
তবুও অজ্ঞ লোক জাতিবিচার ধর্মীয় 

অঙ্গরূপেই দেখে । আর তার কারণও 

আছে। ধর্ম দুইরূপে এদেশে পালিত হয়ে 

থাকে। এক-_সাধু-সন্ন্যাসীরাঃ ধীর মঠবাসী 

হয়ে তপশ্চর্ধার দ্বারা ঈশ্বরোপলব্ধির উপায় 

খেশজেন। এদের পথ প্রত্যক্ষ অধ্যাত্র- 
অনুভূতির চিন্তা । সুতরাং এদের ধর্মাচরণ 
সম্পূর্ণ অধ্যাত্ব-ভিত্তিক। যখন আমর] বলি, 
£ও-সব ধর্ম-কর্ম সাধু-সন্্যাসীদের ব্যাপার'- 

তখন এই অর্থেই বলি। এই সাধু-সন্যাসীদের 
মধ্যে কোন জাতিবিচার নেই। কারণ তার! 

সমাজ-বহিভূতি। গৃহীরা ধর্মপালন করে 
নানারূপ অন্ষ্ঠানের মধ্যে স্থল পদ্ধতিতে । 

অহুষ্ঠান-প্রধান এই ধর্মাচরণও অধ্যাত্বমূলক 

তবে অপ্রত্যক্ষ। আজও বছলোক জবাবে 

বলে, 'প্রভুর কৃপায়” 'গৌসাইজীর দয়ায় বা 

“আপনাদের পাচজনের আশীর্বাদে' | মাহৃষ 

যে নিমিতুমাত্র--এই যে ভাব, এই-ই অধ্যাত্ব- 

চেতনার ভিত্তি এবং লক্ষণ। যাক, এই 
অনুষ্ঠানসমূহ সংসারী লোকের দ্বারা হয় বলেই 
এতে দেশাচার লোকাচার প্রভৃতি সমাজবিধি 
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উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্-১১শ সংখ্যা 

স্বান পায়। তাহলে বুঝা যায়-কেন লোকে 

'জাতিভেদ*কে ধর্মীয় ব'লে মনে করে আর 
তাদের ভুলটা! কোথায়। আহার্য দেহ গঠন 

করে ব'লে কি আহার্যই দেহ? অহৃষ্ঠানাদ্ি ধর্ম- 

লাভের উপায়, সোপান। অন্ুষ্ঠানই ধর্ম নয়। 

অনুষ্ঠান রক্ষার জন্যে যে দেশাচার লোকাচার 

মান্ত কর! হয়, তাহলে তাও ধর্ম হ'তে পারে 

না। কিন্ত অনুষ্ঠানের জন্তে এগুলি আসে, 

আর তারই ফলে-জাতি-বিচার, অহৃষ্ঠান, 

ধর্-_-সব একাকার হয়ে যায়। 

এদিকে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতো 

মনীবিবুন্দ' দেখি কখনই ইওরোপ-আগত 

আর্ধ-মত গ্রহণ করতে পারছেন না। আবার 

পণ্ডিতগণের মধ্যেও দেখি আর্য আর অনার্য 

নিয়ে ইতিহাসে তুমুল তর্ক। দেখে শুনে ছুটে! 

সভ্ভাব্য হ্বত্র মনে আসে এ-সম্পর্কে। 

(১) ভারতে 'আর্ধ শব্দের উৎস কোন 

নবাগত বিশেষ নরগোঠী নয়। এর অর্থ 

সভ্য ভদ্র মার্জিত ইত্যাদি।৮ যেমন আমরা 

বলে থাকি কারও সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে 

“বেশ ভদ্র” সভ্য'--সেই রকম। আর তারই 
বিপরীত--অনার্য; আর এর সমার্থস্থচক 

অন্থান্ত শব্ব-দসুযু, দাস, অসুর প্রভৃতি । 

প্রাচীন সংস্কৃত বহু গ্রন্থে কাব্যে এবং শাস্ত্রেও 

শব্দগুলি জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত না হয়ে 

গুণবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 

দেখা গেছে-একজন আর্য আর একজনকে 

অনার্য, দরস্থ্য ইত্যাদি নামে গালি পাড়ছে। 

আমরাও তে! ভগ্রসন্প্রায় কারও ব্যবহারে 

অসন্তষ্ট হলে ব'লে থাকি “অভদ্র! তাহলে 

এ-ও 

৭ রবীন্দ্-রচনীবলী, দ্বাদশ খণ্ড পৃঃ ৩৩৩ (আবরণ) । 
স্বামী বিবেকাননের প্রাচা ও পাশ্চাত্য, পৃঃ ১০৭) 
ভারতীয় আর্ধরা বিদেশী নন এদের বিশ্বাম। 

৮ মৌলিক অর্থ-_বিশ্বত্ত জন' 



আগ্রহাক্ষণ। ১৩৭৪ ] 

ভগ্রসমাজভুক্ত অনেকে যেমন আচার-ব্যবহারে' 

অন্যথা দেখালে পতিত হম বা! অভদ্র হন, 

তেমনি আর্ধ-সমাজভুক্ত পতিত যারা, তারা 

“অনার্য” নামে কথিত । আর্ধ-সংস্কার জীবন- 

চর্সায় অটুট না! রাখতে পারার দরুণ কিছু- 

ংখ্যক আর্ধ-সন্প্র্ধায় থেকে বিতাড়িত হ'তে 

পারেন, আধুনিক কালের শোধন (00108) | 

অথবা! কালক্রমে আর্ধ সভ্যতা! ও সংস্কৃতি 

সম্পর্কে ছুই দলের উত্তৰ হওয়ায় একদল আর 

একদলের দ্বারা বিতাড়িত হলেন। এই 

মতভেদ তো! যুগে যুগে আছে। বর্তমান 

রাজনীতিতে এরূপ খা যায়। 

(২) আর্ধ যদি জাতিবাচক শব্দ হয়, তবে 

এই নরুগোষ্ঠীর একই! আদি-নিবাস অবশ্যই 

আছে। “এ-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, আর্দের 

প্রাচীনতম অবদান খগেদে কোথাও পূর্বতন 

কোন পিহৃভূমি সন্ধে সঞ্চেত পর্যন্ত নেই । 
হিমালয় ভিন্ন অন্য কোন অর্চমলের সঙ্গে পূর্ব- 
পুরুষের পুণ্যস্মতি জড়িত হয়ে নেই ৮৯ আর 

শুধু একথ! মনে করলে ভূল করা হবে যে, 

কোন বিদেণী পণ্ডিত ভারতকে আর্পদের আদি 
নিবাস ব'লে মনে করেননি । কার্ধতঃ কোন 

কোন জার্মান পণ্ডিত, যেমন আইকস্টেডট, ১০ 
সিদ্ধান্ত করেছেন, হিন্টকুশই বৈদিক আর্ষের 

পূর্বপুরুষদের বাস্বল। আর এটি প্রাচীন 

ভারতেবই অংশ। অনেক পণ্ডিত ভাষাগত 
সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে অন্থমান করেছেন-প্রাচীন 

ইরানী এবং ভারতীয় আর্স মূলতঃ একই জাতি । 
কিন্ত তার দ্বারা এ প্রমাণ হয় না যে, আর্ষের! 

ইরান থেকে এসেছে । বিপরীতট] অর্থাৎ 

» ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্ীহীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
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জনগণের উদ্বোধনে স্বামী দ্বিষেকানন্দ ৬৩৩ 

ভারত থেকে আর্ষের। ছড়িয়ে পড়েছে---এ 

চিন্তা কল্পন আমাদের মগজে আসে না কেন? 

অসভ্ভব। অসভ্ভব বলেই যদি সে চিন্তা থেকে 

নিবৃত্ত হই, তবে কেন বুঝতে চেষ্ঠা করিনা যে, 
যেখানে আর্যদের যত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া 

যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ সেই অঞ্চল আর্মদের আদি- 

উৎপত্তিস্ল-ব্ূপে ঘোষিত হচ্ছে । আর যে মতে 

আর্ধেরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আগমন 

করেছে, তা খৃঃ পৃঃ ১৪০*-র কাছাকাছি 
এক প্রত্বতান্তিক নিদর্শনের ওপর নির্ভরশীল । 

কিন্ত খণেদের কাল খৃঃ পৃঃ ৩০৯০-২৫০০ 

বৎসর। “উইণ্টারনিজের এই মত অগ্ভাবধি 

গ্রাস (ভারতের ইতিহাস-ডঃ সিংহ ও 

বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৯)। কোন্ট। 

প্রাচীন 1 অর্বাচীন কি প্রাচীনের আদিপুরুষ? 

অতএব যতদিন পর্যন্ত না কোন স্বস্পষ্থ প্রমাণ 

কোথাও পাওয়া যায় যে, আর্ধগণ ভারতে 

অন্য কোন দেশ থেকে এসেছেন, এ-বিষয়ে 

নীবব থাকাই ভাল। আর ভারতীয় সভ্যতার 

বিশিষ্তা ইওরোগীয় বা অন্তান্ত সভ্যতা 

থেকে তার বিভিন্নতাই ভারতীয় আর্ষের 

স্বাতগ্র্য প্রকাশ করে। এ-বিময়ে রবীন্দ্রনাথ, 

বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের” প্রত্যেকের 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-নামক ও-বিষয়ক প্রবন্ধ 

ও বিচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারতীয় আর্য 

সম্ভবতঃ ইওরোগীয় আর্য, ইহা ধারণাতীত | 
ভারতীয় আর্ষের মৌলিক অর্থ-বিশ্বস্ত জন", 

আগেই উপ্িখিত হয়েছে। কেউ কেউ 

আবার এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আর্ধদের 

সম্পর্কে অন্ধ কিছু সন্দেহাতীত ভাবে জান! 

ন! গেলেও এ ঠিক যে, তারা শ্বেতবর্ণ জাতি 
ছিল।১১ কিন্তু ধণ্থেদেই বহু কৃষ্খবর্ণ খষির 

১১ ভারতের ইতিহান-ডঃ সিং এ উঃ বন্দোপাধ্যায় 

১ম খণ্ড, পুঃ ৩৭7 
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উল্লেখ আছে, আর যদি 'দাস”, “দস্থ্য', “অনার্য? 

প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র শত্রুদের সম্পর্কে প্রযুক্ত 

হয়েও থাকে তবুও মনে রাখতে হবে_অনেক 

ধথেদ-মন্তর্র্ী এইসব দাসবংশোদ্ুত । তবেই 
--যে আর্ধ কৃষ্টি এবং ভাব আমর পাচ্ছি, ত 
কেবলমাত্র আর্ম-জাতি-সঞ্জাত নয় এবং 

ভারতে আর্ধ-অনার্দ মিলিত প্রয়াসে যে 

স্কৃতি ও সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে, যে-কোন 

কারণেই হোক, তা আর্য আখ্যা পেয়েছে এবং 

শ্রেষ্ঠ অভিধা লাভ করেছে। ফলে হয় তার 

দ্বার সকলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা অথব! 

সকলের অর্থাৎ অন্যান্য ভারতস্থ জাতির তাবু 

মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা চলছে । সে কথ! বিশেষ 

জোরের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছে--সকলকে 

উন্নীত করা । সকলকে আর্ষের সমান করাই 
ভারতীয় বৈশিষ্ট্য । 

তাহলে 'এক' অথব! “ছুই” যে-কোন স্থত্রই 

গ্রাহ হোক না কেন, বর্তমান ভারতে কোম-গত 

যে বছ বিচিত্র 'জাতি” রয়েছে, ক্রমশঃ তাদের 

সেই কোম-পরিচয় অপসারিত হয়ে আর্ধ পরিচয় 

লাভ করতে আর্শ বর্ণবিভাগে প্রবেশ লাভ 

করে। প্রথমে শৃদ্র অর্থাৎ একজাতি১ এবং 

অন্য তিন বর্ণের পরিচর্ষ] অর্থাৎ তার যাধ্যমে 

দ্বিজ-সংস্কারের পরিচয় এবং পরে অধিকার 

লাভ করলে ক্ষেত্র-বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 

প্রভৃতি বর্ণে উন্নীত হবে । এইভাবেই ভারতীয় 

১২ কিন্তু বেদে নাকি “র্বে বর্ণ; দ্বিজীতয়ঃ ছিল। 
টব -'ভারতীয় সমা্গ-পদ্ধতি'- ডঃ তৃপেনম্ত্রনীথ দত্ত । পৃঃ ৩২ 

উদ্বোধদ [৬৪তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 

আর্য সভ্যত] ব্যাপ্তিলাভ করছে লোকচক্ষুর 

অন্তরালে অতি ধীরে মন্থর গতিতে । আর 

তাকে সেই সমাজ আন্দোলনকে সেই 
আফাকরণ যজ্ঞকে ত্বরাপ্িত ক'রে মহাভারত 

মহামিলন সাধন করবার জন্ত স্বামীজী চাতুর্ব্য- 
ভিত্তিক সমাজ গড়তে অধিকতর সক্রিয় হ'তে 

বলেছেন। নিজে তার উদ্বোধনও ক'রে গেছেন 

তীর নিজেরই প্রতিিত মঠে অহ্ৃপবীতকে 

উপবীত প্রদান করে। এই জন্তেই শূদ্রকে 
তিনি অপেক্ষমাণ আর্য বা নব-আর্য অভিহিত 

করেছেন কোন কোন স্বলে।১৭ কিন্ত এর 

প্রয়োজন হয় না! মহ্থ তোস্পষ্টই পঞ্চম কোন 

বর্ণের অস্তিত্ব ম্বীকার করছেন না আর্য 

সম্প্রদায়ের মধ্যে । আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 

এই দ্বিজাতিত্রয় ছাড়া বাকী যদি সব শূদ্র হয়; 
তবে ভারতীয় মাত্রেই আর্য । তবুও এ যুগের 
লোককে যুগোপযোগী করেই বুঝাতে হবে। 
তবেই দেশের উদ্ধার। মন্থর যুগ তে। বহুকাল 
আগেই শেষ হয়েছে; আর শাস্ত্-ধৃত যে 

ব্যবস্থা দেখা যায় তা বিশেষ কালের 

দেশাচারঃ লোকাচার বৈ তো নয়। 

লোকাচারের উপযোগিত1 কালে পালটায় ; 

সমাজের পরিবর্তন হয়। পুরাতন শাস্ত্রও 

কাজে-কাজেই অচল। নুতন সমাজের জন্যে 
নৃতন বিধির আবশ্যক; তাই নৃতশ ভাবের 
ধারণার প্রবর্তন] । 

১৩ ৬/৪(0100 £১98৩--/৮503 10 20510806, 

001001906 ৬/01105, ৬০]. 1৬, 7. 42248, 



বিবেকানন্দের ইতিহান-চেতন 
 পূর্বাহুবৃত্তি ] 

তৃতীয় পর্ব-_-উনবিংশ শতাব্দী 
(ভারতের জাগরণ) 

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন 

(১) 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ষে ভারতেতিহাসে 

সর্বপ্রধান ঘটন| ভারতের জাগরণ এবং এ 

ঘটনার বা কাহিনীর একজন প্রধান নায়ক স্বামী 

বিবেকানন্দ । সুতরাং সমসাময়িক এ ঘটনাকে 

স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনার দর্পণে প্রতিবিষিত 

ক'রে দেখবার প্রচেষ্টায় তাকে ও তার 

কর্মধাবাকে যতটা সম্ভব আড়ালে রাখতে 

হবে। বর্তমান লেখকের সঙ্কট সহজেই 
অহ্বমেয়। এ বিরাট ও জটিল বিষয়টি 

যথাসভ্ভব সংক্ষেপে বণিত হচ্ছে। 
ভারতে বৃটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এ-যুগ 

ইংরেজের সর্বময় প্রাধান্ত-স্াপনের যুগ। 
আবার এ যুগই রেনেশামে বা ভারতীয় 

সংস্কৃতির পুনর্জন্মের যুগ, যার গুরুত্ব সমধিক। 

স্বামীজীর ভাষায় 'আমাদের সৌভাগ্যবশতই 
হউক বা ছুর্ভাগ্য-ক্রমেই হউক, ইংরেজ ভারত 

জয় করিল। অবশ্ব পরদেশ-বিজয় মাত্রেই 

মন্দ) বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। তবে 

অণ্তভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত 

হইয়া! থাকে। ইংরেজের ভারত-বিজয়ে এই 
শুভ ফল হইয়াছে । ইংলগ্ড ও সমগ্র ইওরোপ 

সভ্যতার জন্য গ্রীসের নিকট খণী, ইওরোপের 

সব কিছুর মধ্যে গ্রীসই যেন কথা কহিতেছে।*** 

ইওরোপের বিজ্ঞান, শিল্প--সর্বত্র গ্রীসের 

ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রাক 

ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে । এই 
মিলনের ফলে ধীরে ও শিঃশব্বে একট] পরিবর্তন 

আসিতেছে । আমরা চতুর্দিকে যে উদার 
জীবনপ্রদ পুনরুথানের আন্দোলন দেখিতেছি, 
তাহা! এই সব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিঅণের 

ফল। মানব-জীবন স্বন্ধে আমাদের ধারণা 

প্রশস্ততর হইতেছে । (আমাদের উপস্থিত 

কর্তব্য- স্বামী বিবেকাননের বাণী ও রচনা, 

৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫)। 

উপরের উদ্ধতিটুকু ভারতের জাগরণের 

অস্তণিহিত তাৎপর্ষের দিকে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছে। বঙ্গদেশের যে বেনেশাস 

(সংস্কৃতির পুনর্জন্ম) আন্দোলনের স্তরে স্তরে 
ভারতের “উদার জীবনপ্রদদ (জাতীয়) 

পুনরুথান' বিস্ত্ত হয়ে রয়েছে, তার ভিত্তি 

নির্মাণ করেছিল এ দেশে ইংরেঞী শিক্ষার 

মাধ্যমে ইওরোগীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার | 

এবং আধুনিক ইওরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম 
পঞ্চদশ ও মোড়শ শতাবধীর ইটালীয় রেনে- 

শাসের ক্রোড়ে, যে বেনেশীসের প্রাণস্বরূপ 

প্রাচীন গ্রীসের (হেলেশীয় ) সভ্যতার পুনরা- 

বিষ্কত গৌরবময় এতিহা। বস্তুতঃ ইওরোপের 

আধুনিকতার পথে প্রথম পদক্ষেপ এ ইটালি 

দেশের ফ্লোরেন্স নগরীর বেনেশীসের মাধ্যমে 

আর ভারতের আধুনিকতার এবং জাতীয়তার 
জন্মকথা রয়েছে বঙ্গদেশের তথা ভারতের 
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প্রাণকেন্দ্র কলকাতার রেনেশ।সে এই ছুটি 
বিরাট ঘটনার যোগস্থত্র ভারতে ইংরেজ- 

শাসন। ম্বামীজী এ ইঙ্সিতই দিয়েছেন উপরের 
উদ্ধতিতে। “*গ্রাক মন-_-যাঁ ইওরোপীয় 
জাতির বহিমু্থ শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে, তার 
সঙ্গে হিন্দু মন মিলিত হ'লে ভারতের পক্ষে 
আদর্শ সমাজ হবে।+ (বাণী ও রচন1__নম খণ্ড, 
পৃঃ ৪৬৬)। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নানাবিধ 
সমাজ-সংস্কারের কর্মস্থচী নিয়ে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিভিন্ন নেতৃবর্গ অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার 
সমীচীনতা! বাঁ যাথার্থ্য নিন্ধপণে স্বামীজী এই 
হত্রটি দিয়েছেন পূর্ব-পশ্চিম-মিলনের তাৎপর্য 
এ উক্ভিটিতে প্রকাশ। সে-কথা পরে 
আলোচ্য । এখানে লক্ষণীয় শুধু এটুকু যে, 
অশুভ ইংরেজ-শাসনের শুভ ইঙ্গিত আমাদের 
ইংরেজী-শিক্ষার কত গভীরে স্বামীজী অস্ুসন্ধান 
করেছেন । 

ইংবেজী-শিক্ষার স্চনা এদেশে ১৮১৭ 
খীষটাবন্দে, যখন কলকাতার কয়েকজন প্রভাব- 
শালী হিন্দু ভদ্রলোকের উৎসাহে ঘড়ি-নির্মাতা 
স্বনামধন্ত ডেভিড হেয়ারের আহ্বকুল্যে এবং 
নুগ্ীম কোর্টের বিচারক হাইড. ইস্ট সাহেবের 

পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষিত হয়। 
ব্রিটিশ ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির সরকারের কোন 
উদ্যোগ এর পশ্চাতে নেই। ১৮৫৫ খুঃ হিন্দু 

কলেজ পরিণত হ'ল বর্তমান প্রেসিডেন্সি 

কলেজে সরকারের অহ্মমোদনে। ১৮১৭ খুঃ 

থেকে ১৮৫৫ খৃঃ পর্দস্ত যে যুগ, তার মধ্যে আরও 

ছুটি তারিখ উল্লেখযোগ্য । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 
আধুনিক ভারতে জন্মদাতা বামমোহন 

তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহাস্টকে 
একখানি লিপি প্রেরণ করেছিলেন। সরকারী 
অর্থে কলকাতায় প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ 

প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সে লিপিতে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ-_১১শ সংখ্য। 

রামমোহন দাবি করেছিলেন যে, ইংরেজীকে 
বাহন ক'রে পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান বিতরণের 

জন্ত উক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে। 

অর্থাৎ রামমোহন রায়ের মৃত্যুর দু বছর পরে 

গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক এবং 
তার আইন সচিব মেকলে সাহেব--ভারতের 

উচ্চশিক্ষার বাহন হবে ইংরেজী, সরকারের 

শিক্ষাথাতে ধার্য অর্থব্যয় করা! হবে ইংরেজী- 

শিক্ষার জন্ত এবং পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছার 

উম্মুক্ত হবে ভারতীয়দের কাছে-এই ত্রিবিধ 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য 

যে, বোখাইএ শিক্ষাসমাজ (ইংবেজী-শিক্ষার 

জন্য ) স্বাপিত হয় ১৮১৫ খুঃ এবং মাদ্রাজে 

টমাস্ মনরোর চেষ্টায় ১৮২২ থৃঃ। কিন্ত 

অনুসন্ধান ও শিক্ষাসংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ 

ব্যতীত কার্ষক্ষেত্রে কলকাতার আগে অন্থত্র 

কিছু হয়নি। 

ছিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে রামমোহন 

ছিলেন কিন (স্মরণীয় রামমোহন কলকাতায় 

আসেন ১৮১৫ খুঃ উক্ত কলেজ-প্রতিষ্ঠার 

তোড়জোড় শুরু হয় ১৮১৬ খুঃ) এ নিয়ে মত- 

দ্বেধ আছে। ডক্টর মজুমদার তার 40117775568 

01139108110 06)9 131176699706]) 00760):1 

গ্রন্থে এ সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ ক'রে 

প্রাসঙ্গিক দ্লিল-পত্রের উল্লেখ করেছেন । 

রামমোহনের কোন প্রত্যক্ষ অবদান হিন্দু- 

কলেজের পশ্চাতে থাকুক বা নাই থাকুক, 

এ সিদ্ধান্ত সন্দেহাতীত ও সর্বজনগ্রাহ্থ যে, 

ইংরেজী-শিক্ষা-প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তার একক 
প্রচেষ্টা অতুলনীয় । এ প্রসঙ্গে তার এাংলো! 
হিন্দু বিছ্বালয়টি, যা পরবর্তী কালে পূর্ণ মিত্রের 
বিদ্যালয় বা ইণ্ডিয়ান একাডেমি নামে পরিচিত 

হয়েছিল__সেটি ম্মরণীয়। দ্বারকানাথ-পুত্র, 
রবীন্দ্রনাথের পিত। ব্রা্গধর্ম-প্রতিষ্ঠাত। দেবেন্তর- 

১৮৩৫ খুঃ 
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নাথ এ বিদ্তালয়েই ইংরেজী শিক্ষা লাভ 
করেছিলেন । 

অতরাং এ ধারণা আমাদের ভ্রমাত্বক যে, 

কেরানীগোঠী স্থষ্টির প্রয়োজনে কোম্পানির 

সরকার ভারতে ইংরেজী-শিক্ষা! প্রবর্তন 
করেন। এদেশে ইংরেজী-শিক্ষার আকুলতা 
ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান অন্থশীলনের নিমিত্ত | 
এবং এ অন্থশীলনের মাধ্যমেই বিচার ও 
বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ অশ্বসন্ধান করেছেন 
তৎকালীন যুবকবৃন্দ, সংখ্যা তাদের যতই 
অল্প হোক নাকেন। ১৮৩৫ গ্রীষ্টাব্ষের একটি 
হিসেবে জানা যায় যে, হিন্দু কলেজে ছাত্রসংখ্যা 

তখন চারশ'র উপরে, ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে 
আকাজ্্ষার তীব্রতা তৎকালীন পরিবেশেও 

কলকাতার সমাজকে কম নাড়া দেয়নি | 
কিন্ত এর প্রতিক্রিয়াও কম তীব্র হ'ল না। 

ফিরিঙ্গী মনীমী অধ্যাপক ডিরোজিওর কথ! 
এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। বাংলার রেনেশাসে 
তার অবদান নির্ণয় করতে আমাদের খানিকট। 
বিভ্রান্তি এসে পড়ে। বদ্ধমূল সংস্কার, 
চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থা, লৌকিক ধর্মাচরণ 
এবং স্বদেশের এতিহ-এ-সকলকে চরম 
অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে যে “ইয়ং বেগ্নলঃ সম্প্রদায় 
কলকাতায় গড়ে উঠেছিল, তার গুরু ও পথ- 

প্রদর্শক ডিরোজিও এবং ভার শিক্ষাদর্শ। 

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে মাত্র তিন বছর 
অধ্যাপনা করেছিলেন। বিবেক ও যুক্তির 

উপর অতিরিক্ত মুল্যদানের ফলে কলেজের 
হিন্দু যুবকের] নাস্তিক বা কালাপাহাড় হয়ে 
উঠছে এবং এর সবাই ডিরোজিও-ভক্ত--এ 
তীব্র অভিযোগের ফলে ডিরোজিও কলেজের 
হ্বার্থে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন 
তার ২২ কি ২৩ বছর বয়স, তারপর তিনি 

আর বেশী দিন বাচেননি। আশ্রর্য প্রতিভাধয় 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন! ৬৩৭ 

তরুণ এই ভিরোজিও, ধার কথা আমর] আজ 

সম্তোষজনকভাবে জানতে পেরেছি বর্তমান 

বাংলার বিশিষ্ট  অধ্যাপক-এতিহাসিক 

সুশোভন সরকারের মুল্যবান্ প্রবন্ধ পাঠ ক'রে 
(1)010510 810 ০0100 [3826%]- 9680199 

1) 616 130051] 138175189008  1091860 ৮ 

£* 0. ০992)৮৯)। মাত্র তিন বছরের অধ্যাপনায় 

ছাত্রসমাজে এ প্রভাব-বিস্তারের কাহিনী প্রায় 

অবিশ্বাস্য মনে হয়, যদিও এ এতিহাসিক সত্য। 

ডিঝোজিওর পিতৃকুল পঠ$গীঞ্জ, মাতৃকুল 

ভারতীয়। কিন্তু এই কবি ও দীর্শনিক তরুণ 

মনেপ্রাণে ছিলেন ভারতীম্ব, ভারত-বন্দনার 

সঙ্গীত (অবশ্য ইংরেজীতে ) তার কণ্েই প্রথম 
ধ্বনিত হয়েছিল। একদা প্রাচীন এথেন্স 

নগরীতে মহাপ্রাজ্ঞ সক্রেটিস গ্রীক যুবকদের 

বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন -এই অভিযোগে কারা- 

রুদ্ধ হয়ে যৃত্যুবরণ করেছিলেন হেমলক বিষ 

পান ক'রে। উনবিংশ শতাব্দীব কলকাতায় 

নব-জীবণের স্পশ্ণের হত্রপাতে ত্রস্ত রক্ষণশীল 

সমাজের সভ্ঘবদ্ধ দাবিতে এই প্রাজ্ঞ তরুণকেও 

সরে 'যতে হয়েছিল প্রায় অনুন্ধপভাবে। 

সক্রেটিসের আবেদন বিবেকের কাছে, যুক্তির 
কাছে, শাস্ত্রের কাছে নয়, ডিরোজিওরও তাই। 

কিন্ত তবু ভিরোগিও সত্রেটিস নম, 

কলকাতাও এথেন্স নয়। অক্রেটসের অমরত্ব 

ডিরোজিও লাভ করেনশি। তার প্রধান 

কারণ বোধ হয় এই যে, তার শিষ্য-প্রশিষ্যদের 

মধ্যে (দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রমিককৃ। 

মলিক, রেভারেও্ড কৃষ্ণয়োহন বন্দোপাধ্যায়, 

রামগোপাল ঘোষ, তারাটাদ চঞ্রবর্তী প্রমুখ 

ইয়ং বেঙ্গল" গোষ্ঠা) কেউ প্লেটো! এবং এরিসটটুল্ 

ছিলেন নাঁ। আর একট! কারণ বোধ হয় এই 
যে, এদেশের নিজস্বত1 (297109 ) যে ধর্ম-যা 

কোন ধর্মমত নয়, যার বেদাস্তভিত্তিক গতি- 
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শ্বীলত1 ও আধ্যাত্বিকতার কথ স্বামীজী বারবার 

বলেছেন, ষে-ধর্ম সকল ধর্মমতকে সমান শ্রদ্ধ! 

দেখাতে পারে, তার সংবাদ বাংলার এই 
ফিরিঙ্গী যুবক বোধ হয় পাননি, পাওয়া সম্ভবও 

ছিল ন! তার পক্ষে। তার শিক্ষার সকল 

আদর্শ ছিল ইওরোপের ভাবধারায় নিহিত। 

স্তরাং 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় পশ্চিমের প্রথম 

আলোর প্রাখর্যে ঝলসানে। পথে চলতে গিয়ে 

ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো জন্মভূমি সম্বন্ধে 

একট হীনম্মন্থত এদের গ্রাস করলে । স্বামীজী 

এ পথের যাত্রীদের কথ!| স্মরণে রেখেই 

বর্তমান ভারত'-এ বলেছেন, 'হে ভারত, 

এই পরান্বাদ, পরাম্বকবণ, পরমুখাপেক্ষা, এই 
দাসম্বলভ দুর্বলতা --"এই মাত্র স্থলে তুমি 

উচ্চাধিকার লাভ করিবে? কবি নাট্যকার 

দ্বিজেন্দরলাল 439107760 াথণ০' নামে যে 

ব্যঙ্গকবিতায় এদের চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা 

খানিকটা অতিরঞ্জিত হলেও একেবারে 

ভিত্তিহীন নয়। ভারতীয় জন্ম ও জীবনকে 

সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে এরা নকল সাহেব সেজে 

যেভাবে যোসাহেবি ক'রত, তা নিয়ে বাংলা 

সাহিত্যে নান! গ্রন্থাদি বচিত হয়েছে। ইয়ং 

বেঙ্গলের প্রভাবের বিকৃতি বাংলার শিক্ষিত 

সমাজে দীর্ঘকাল দৃষ্ট হয়েছিল। অধ্যাপক 

সরকার তার প্রবন্ধে শ্বীকার করেছেন যে, 

ভারতের নবজাগরণের কাহিনীতে ডিরোজিও 

এবং "ইয়ং বেঙ্গল? একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়-মাত্র 

সমন্বয়প্রাণ শাশ্বত ভারতের যে-সকল মহান্ 

বশ্বর্য তৎকালীন (উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে) 

শিক্ষিত ভারতের কাছে পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছিল 

এবং প্রধানতঃ প্রিন্সেপ, ম্যাঝ্সমূলার, কানিংহাম 

বিজডেভিস্ প্রমুখ ইওরোপীয় ভারততত্ব- 

বিদ্দের অক্লান্ত গবেষণা! ও অসীম অন্থবাগের 

ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের শ্লাঘ্য 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ষ--১১শ লংখ্যা 

ঘটনাবলীর দৃঢ়ভিত্তির উপর সেগুলি যুক্তি ও 
বিচারের সঙ্গে যেভাবে সংস্থাপিত হচ্ছিল 

এবং বাংল! সাহিত্য যে অপূর্ব সমৃদ্ধি ও গৌরবে 
ভূষিত হচ্ছিল, তাতে ক'রে নবজাগ্রত বাংলার 

ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে বদলাতে 

লাগলো, হীনন্বন্তত। দূর হ'তে লাগলে! । 

স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ভারত, পশ্চিমের 

দানকে অস্বীকার ক'রে নয়, তাকে নিজস্ব 

সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিয়ে। এ আশ্চর্য 

কাহিনীর বলিষ্ঠ প্রারভ্িকারামযোহনের 

জীবন-দর্শনে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ই, 

পরিণতি--স্বামী বিবেকানন্দের কার্যকর 

বেদাস্ত-নির্ধোষে এবং স্বদেশ-মন্ত্র উচ্চারণে, ষে 

মন্ত্র তার “বর্তমান ভারত' গ্রন্থের উপসংহারকে 

অসীম মর্যাদায় বিতৃষিত ক'রে রেখেছে। 

নিজস্বতালুপ্ত সমন্বয়-শূন্য “ইয়ং বেঙগল' সৌখিন 
জলচরের মতো! ভারতের ভাঙায় আর বেশীদিন 

বেঁচে রইল না। কিন্ত এদের চিস্তাধারার 

প্রভাব পরবর্তী কালের দেশনেতাদের মধ্যেও 

কখন কখন দেখা গেছে। 

অধ্যাপক সরকার বলেছেন, “ইয়ং বেঙ্গলের' 

যুক্তিবাদ এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে এহিক 

জীবনের দেনাপাওনাকে গ্রহণ করবার 

প্রবণতাকে ছাপিয়ে উঠল ভারতীয় এতিহবাদ 
অতীত-গ্রীতি এবং 

ধর্মাশ্রয়ী আদর্শ এবং এতে ক'রে ভারতের 

আধুনিক জাতীয় জীবনে কতট। সমৃদ্ধি এসেছে 

সেটা গভীর সন্দেহের বিষয়। অধ্যাপক 

সরকারের উপর অসীম শ্রদ্ধা রেখেও ব'লৰ 

যে, যেখানে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 

ঠিক সেখানেই এই সন্ধান মিলবে যে, সর্বগ্রাসী 

ইওরোপীয় আধিপত্যে দীর্ঘকাল থেকেও ভারত 

কেন আযেরিক, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট 

ইঙ্িজ, প্রভৃতি উপনিবেশগ্চলির মতো বৃহত্বর 

( 0190010102119]) )১ 
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ইওরোপে পরিণত না হয়ে ভারতই 
রয়ে গেছে। 

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ওপনিবেশিক শক্তি 

ইংরেজের শাসনাধীনে থেকে ভারত যে 
খড়কুঠোর মতো জড়বাদী পশ্চিমের সর্বগ্রাসী 
বেনো-জলে ভেসে গেল না? তার প্রধান কারণ 

এই এতিহবাদ এবং ধর্মাশ্রয়ী আদর্শ। অথচ 

ইওরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে সে পরম শ্রদ্ধায় 
গ্রহণ করেছে । সেকৃসপীয়র, মিলটন, বার্ক, 

হিউম, মিল, বেস্থাম, ইমা্সন, হেগেল, নিউটন, 
ফ্যারাডে প্রমুখ নাট্যকার, কবি, দার্শনিক ও 

বিজ্ঞানী তার সমগ্র চিত্বলোকে পরম আপন 

জনের মতে। আনাগোন। করেছেন । 

'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে” 

প্লেটো আর কপিল একসঙ্গে গান ধরেছে। 

সোলন আর মন্থর গলা ধরাধরি ক'রে 

দাড়িয়েছে । হোমারের মুদঙের সঙ্গে 

বালীকির বীণ। বেজে উঠেছে । হিরোডটাস্ 

আর ব্যাস, সক্রেটিস ও বুদ্ধ, একিলিস, ও ভীম্ম, 
প্যান্থিযন আর পুরাণ এক হয়ে গেল।? 

(দ্বিজেন্্রলাল-__ “চন্দ্রগুপ্ত' ) 

এট] কি ভারতের দুভাগ্য, এ কি মানৰ 

সভ্যতার দন্ত ? 
ভারত-ভাগ্যবিধাতার অসীম করুণায় ইয়ং 

বেঙ্গলের পাশাপাশি রচিত হয়েছিল সেই বৃহৎ 

পটভূমিক1, যাতে সন্নিবন্ধ হয়ে ভারতীয় জাগরণ 

ভারতেরই পুনরুখানে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। 
এ পটভূমিকা একটি মহাজীবন। পশ্চিমের 

যুক্তিবাদ ও বিচারবুদ্ধির নির্ভেজাল মালমশলা 

দিয়ে সমৃদ্ধ ভারতীয় সত্তার এক অপূর্ব বিকাশ 

এই মহাঁজীবন। তিনিই £ভারত-পথিক" 
রাষষোহন। প্রত্যেক জাতির একট! 

নিজস্বতা (£920185 ) আছে, যা যুগযুগাত্ত ধরে 

ইতিহাসের বন্ধুর পথ বেয়ে এসেও নিশ্চিহ্ন হয় 

খিষেকানঙগেত্ব ইতিহাস-চেতন! ৬৩৯ 

না, পরিবতিত পরিবেশে নৃতন ক'রে অর্থপূর্ণ 
হয়ে ওঠে । ভারতের নিজস্বত ধর্ম, ইতিহাস- 

চেতনার কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে স্বামাজী এ 

মূলধনটি নবভারতের সিংহদ্বারে রেখে গেছেন। 

বর্তমান লেখক এই বলিষ্ঠ কর্ণধারের নিরাপদ 

আশ্রয়ে ধর্মের সুদূঢ় সুসম্ধ্ধ অর্ণব-তরীতে 

আরোহণের এতটুকু স্বান .ক'রে নিয়ে 

ভারতেতিহাস-সাগরকিনারে পর্যটন করতে 

করতে এ কথাই বলতে প্রয়াস পেয়েছে যে, 

এ ইতিহাসে যত কিছু পেছুটান, তা ধর্ম নয়, 

ধর্মহীনতাজনিত আগ্রবিলুপ্তি। 

রামমোহনের বিরাট কর্মযোগে সমস্বয়ী 

ধর্মের নূতন যে ভিত্তি জড়বাদের সঙ্গত দাবির 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্থাপিত হয়েছিল, পশ্চাদপসরণ 
ও অগ্রগমনের অভিনব দোলায় দোল খেতে 

খেতে সেই ধর্ম এ জাতির জাগরণের প্রধান 

কথা হয়ে রয়েছে । রাময়োহন উদ্ধার করলেন 

বেদাস্তকেঃ পবিবেশন করলেন মাতৃভাষায় 

তাকে অনুবাদ করে প্রত্যেকের ঘবে। 

ইংরেজী শিক্ষার পরম পক্ষপাতী রামমোহন 

বেদান্ত-শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন বেদাস্ত- 

কলেজ। অতীত ও বর্তমান যুক্ত হ'ল সমন্বয়ূ- 

বাদী বামমোহনে। ধর্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি 

থেকে শস্বলিত হয়ে কুৎসিত আচার-ব্যবহার- ও 

বিলাস-ব্যভিচার-সর্বন্ব পৌত্বলিকতায় পরিণত 

ধে তৎকালীন লৌকিক ধর্ম, তাকে প্রচণ্ড 
আক্রমণ করলেন রামমোহন । বাংল! গন্- 

সাহিত্যের জনক রামমোহন নিজে বলেছেন ষে, 

তিনি হিন্দু ধর্মকে কখনও আক্রমণ করেনিন। 

উক্ত নাষে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত। 

তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। 
আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাষ 

যে, ব্ৰাহ্মণদিগের পৌন্তলিকত। তাহাদিপের 

পূর্বপুরুষদ্দিগের আচরখের ও যে-সকল শাস্ত্রকে 
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তাহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদহ্ুসারে তাহার! 

চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার 

যতবিরুদ্ধ | সামাজিক দুর্নীতি, কুসংস্কার ও 
অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ 

করলেন। বেদান্ত মন্থন ক'রে তিশি হিন্দুর 

ব্রহ্ষবাদ বা একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠা করলেন, 

আশ্চর্য মনীমার দ্বারা ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের 

একেশ্বরবাদের সঙ্গে সমঞ্জীপীভূত করলেন 

বৈদান্তিক ব্র্ঘবাদকে। কত আঘাত এসেছে 

গোড়া রক্ষণণীল সমাজের হাত থেকে, প্রীণ- 

নাশের চেষ্টাও চলেছে । ধর্মের আলোতে 

জ্যোতির্ময় এই পুরুষ একা! চলেছেন সত্যপথে। 

সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম-সকল ক্ষেত্রেই 
এই পথিকৃৎ সংস্কারের পথ জীবন দিয়ে বচন] 

করে গেলেন। ভারতের জাগরণের উৎস যে 

বাংলার বেনেশাস, ত।| তাতপর্শময় হয়ে উঠল 

ভার কর্মপারায় জন্মলাভ ক'রে। এই 

রেনেশশাসের গতি ও পরিণতি ধর্মকে বাহন 

কারে, ইওরোপের রেনেশ নলের মতো ধর্ম- 

জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে নয়। বিচিত্র ফলে ফুলে 

সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ-সংক্কারকে বর্মগ্চী কারে, 

স্বাধিকীর-বোপকে জাগ্রত করেছে এই 
রেনেশাস। এবং এ স্বাধিকার বোধই রচণ] 
করেছে বিংশ শতাব্দীর স্বাবীনতা-আন্দোলনের 

বেদী । আন্দোলনের বিচির পারায় বালবছর 

আগে রাজনৈতিক স্বাধানতা আমাদের দোরে 

এসেছে । আচার্শ খছ্ুনাথ সত্যই বলেছেন 

ষে, বাংলার রেনেসাস ইটালীয় রেনেসাস 
থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ) আরও বেশী আুদূর- 
প্রসারী। (71960: 01 1390৫81৬০01 ]] -- 

09101050806 19710 ) 

উপরের এই মন্তব্য যত সহজে কথার 

মালায় গীথ! সম্ভব হ'ল, আসল ব্যাপারট। 

বিস্ত তত সহজ নয়। সমাজ-সংস্কারের কথাই 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ _-১১শ সংখ্যা 

বলা যাক। ভারতের উন্নততর অঞ্চলে 

(ষথ! বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ) ইংরেজী 
শিক্ষার ফল পাওয়া গেল, যখন বিভিন্ন সংস্থা 
ও নেতৃবর্গ ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার, 

ছুনীতি ও অসাম্য দূর ক'রে সমাজকে উন্নত 
ও আলোকপ্রাপ্ত করতে সরকারী আম্কুল্যে 
নান কর্মস্চী দান করলেন। বস্ততঃ জাতীয় 

মহাসভ কংগ্রেস স্থষ্টির (১৮৮৫) পরেও অন্ততঃ 

কুড়ি বৎসর কাল ব্যাপক অর্থে এই সমাজ- 

সংস্কারহই মডারেট (নরমপন্থী) কংগ্রেস 

নেতাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য-রূপে 

পরিগণিত ছিল। কিন্তু এই সংস্কারের 

কর্মস্চী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল হীনম্বন্থতা- 
প্রন্থত, সঙ্গে যুক্ত ছিল উপর থেকে নীচুস্তরের 
মাহ্ঘদের একটু করুণা করার ভাব, ভারতীয় 
যৌল বিধিব্যবস্থায় একটা অশ্রদ্ধা। অথবা 
স্কারের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, বৃগত্তর সমাজকে 

উপেক্ষা ক'রে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের মানুষদের 

প্রয়োজন অনুসারে বিন্যস্ত । স্বামীজীর ভাষায় 

এ ছিল ইওরোপীয় আদর্শে ভারতীয় সমাজ- 

ব্যবস্থার সংহার-প্রচে) সংস্কার নয় এবং তা 

ভারতকে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করেনি। 

স্বামীজীর ভাবাতেই বলি। “তোমাদের 

স্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী- 

স্বাধীণতা, এ রকম আর কিছু । তোমাদের 

দ্-এক বর্ণের (উচ্চবর্ণের ) সংস্কারের কথা 

বলছে। তে ছু-চার জনের সংস্কার হ'ল, তাতে 

সমস্ত জাতটার কি আসেযায়? এটা সংস্কার 

না স্বার্থপরতা ? "* তোমাদের মুখে সংস্কারের 

কথা য1 শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলিই 

অধিকাংশ গরীব-সাধারণের স্পর্শ ই করবে না। 
তোমরা যা চাও, তা তাদের আছে । (বাণী 

ও রচন1-৯ খণ্ড-পৃঃ ৪২০) বিগ্ভাসাগর মশায়ের 

বিধবাবিবাহ-সংস্কার ও সরকারের সাহায্যে 
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আইন-প্রণয়নের ব্যাপারটাকে স্বামীজী অন্ত্র 

তীব্রতর ভাষায় সমালোচন। করেছেন। 

সত্যই এট! উচ্চবর্ণের যুষ্টিমেযর় লোকদেরই 
সামাজিক সমস্তা, এবং তা থেকেও কঠিন 
সমস্যা, কুমারী কন্ঠার বিবাহ দেওয়া । সমাজের 

নিচু স্তরের কোটি কোটি মান্ষের সমাজে এট! 
কোন সমস্তাই নয়। তছপরি আমরা জানি, 

আইন কর! সত্বেও বিধবাবিবাহ স্বাভাবিক 

কারণেই উচ্চবর্ণের হিন্দ সমাজে জনপ্রিয় 

হয়নি। আবার কাগজে-কলমে আন্দোলন 

ক'রে এবং পরবর্তীকালে আইন প্রণয়ন করেও 

বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যায়নি । শিক্ষার 

আলো যখন সমাজের .সকল স্তরে প্রবেশের 

পথ পায়, তখনই সামাজিক ব্যাধির নিরাময় 

হয়, সমীচীন নীতি গৃহীত হয়। স্বামীজী তাই 

ব্যাপক শিক্ষার উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন, 

আলে। জ্বেলে দেবার ভার প্রথম নিতে 

বলেছেন সংস্কারকদের। 

তিনি বলছেন £ “কেবল কতকগুলি 

কাল্পনিক সংস্কারে--'বৃথা শক্তিক্ষয় না করে 

আমাদের উচিত, একেবারে মুল থেকে প্রতি- 

কারের চেষ্টা করা । এর জন্য লোকদের শিক্ষা 

ফিতে হবে, যাতে ভারা নিজেদের সমস্তা 
নিজেরাই সমাধান ক'রে নিতে পারে ।+ (বাণী 
ও রচনা-_-৯ খণ্ড পৃঃ ৪৬০ )। 

শিক্ষার অপূর্ব সংজ্ঞা স্বামাজী বেদাস্তকে 
ভিত্তি করেই দিয়েছেন । সকলকে বলতে হবে 

_তুমি অযুতের সন্তান, তোমার মধ্যে পুর্ণতা। 
ঘুমিয়ে আছে, একে জাগাও শিক্ষার সোনার 

কাঠির পরশে | 70109881008 606 01901195- 

69010001609 10611906100 917990 10 0000 

পরাবিগ্যা ও অপরাবিগ্ভা ছই পরিবেশন করতে 

হবে সকল শ্তরের মান্ধষের কাছে--অবশ্য 

অধিকার ভেদের প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু কেউ 

৭ 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। ৬৪১ 

ছোট নয়--এ বোধ স্প্টি করতেই শিক্ষা সব 

চেয়ে বেশী প্রয়োজন । শুধু পুথিগত বিদ্যা- 
লাভকে ত্বামীজী শিক্ষা বলেননি। ধীর! 

উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ পেয়েছেন, তাবা 

অবজ্ঞামিশ্রিত করুণার চোখে তাকান অজ্ঞ বৰ 

অশিক্ষিত মানুষের দিকে । এটা অপরাধ-- 

ব্যক্তিগত ও সমাজগত। সংস্কার তাই ব্যর্থ 

পরিহাসে পরিণত হয়। মনীমী মহারাষ্রনেত৷ 

বিচারক রানাডে ছিলেন তৎকালীন মহারাষ্র 

সমাজের শিরোমণি । বাংলার ব্রাহ্গপমাজের 

প্রেরণায় তিনি বোণ্াইএ প্রার্থনা-সমাজের 

প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সমাজ-সংস্কারের নান। 

কর্মস্থচীকে তিনি স্বাধিকার-লাভের প্রথম 

পাদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্ত 

স্বামীজীর মতে সে কর্মস্চী গঠনমূলক ছিল না, 

তাতে ভারতীয় এঁতিহের প্রতি বিশেষ কারে 

ভারতীয় সমাজের চিরবরেণ্য সন্গ্যাসী- 

সম্প্রদায়ের উপর অশ্রদ্ধামিশ্রিত কটাক্ষ ছিল। 

রানাডে বাৎসরিক “সামাজিক সম্মেলনের' 

সভাপতিবূপে যে ভাষণ দিয়ে তার সংস্কারের 

কর্মস্থচী দেশের সামনে রেখেছিলেন, তার 

তীব্র সমালোচন)। ক'রে ১৯০০ খুঃ ডিসেম্বর 

মাসের প্রবুদ্ধ ভারতে স্বামীজী সম্পাদকীয় 
লিখেছিলেন । (বাণী ও রচনা-€ম খণ্ড 

পৃঃ ৩৯৬ )। 

আগে শিক্ষ1, তারপর সংস্কার--এ-কথার 

তাৎপর্য বোঝাতে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে নান। 

কথ। বলেছেন । “দেশের জনসাধারণকে 

অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ 

এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্ততম 

কারণ । যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ 

উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে 

পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন ন! 

তাহাদের উত্তমরূপে যত্ব লইতেছে, ততদ্দিন 



৬৪২ 

যতই রাজনৈতিক আন্দোলন কর] ছোক না 
কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না । দেশের 

সর্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদান 

করিলেই বর্তমান ভারতের সমশ্তাগুলির 

সমাধান হইবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের 

ধর্মই শ্রেষ্ঠ অথচ দেশের সাধারণকে কেবল 
কতগুলি ভূয় জিনিস দিয়] চিরকাল ভুলাইয়! 

রাখিয়াছি। অফুরস্ত প্রত্রবণ প্রবাহিত 

থাকিতেও আমর! তাহাদিগকে নালার জল 

মাত্র পান করিতে দ্বিয়াছি'--(বাণী ও রচনা, 

৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৯)। বর্তমান ভারত গ্রন্থে 

ভারতে অগ্তত্র মানব-সভ্যতার শুর বিশ্লেষণ 

করতে গিয়ে স্বামীজী সমাজতত্ব ও বাষ্ত্রনীতির 

হুক্স বিশ্লেষণ দ্বারা ব্মান যুগকে বলেছেন 

শৃদ্রযুগ, গণ-অভ্যুত্থানের যুগ । তাই বারবার 
সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন চিরন্তন 

ন্ুযোগ-স্থবিধার অধিকারী উচ্চবর্ণের 

মাহ্ৃষদের উদ্দেশে । পরিব্রাজক" গ্রন্থে এ 

সাবধান-বাণীর তীক্ষ গভীরতা মর্মভেদী | 

“তোমরা শৃন্তে বিলীন হও, আর নৃতন ভারত 
বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির 
ভেদ ক'রে, জেলে মাল! মুচি যেথরের ঝুপড়ির 

মধ্য হ'তে । বেরুক মুদির দোকান থেকে, 

ভূনাওয়ালার উন্ননের পাশ থেকে । বেরুক 

কারখান!। থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । 

বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে । 

এর! সহম্র সহ্ত্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, 

নীরবে সয়েছে-তাতে পেয়েছে অপার 

সহিষুতা। সনাতন ছঃখ ভোগ কবেছে**' 

তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি।-- 

অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোষার 

উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত ।' 

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের পট- 

তৃমিকায় যখন বাগাড়ঘ্বরে দেশপ্রেম জাহির করা 

উদ্বোধন [ ৬৫তষ বর্ধ-”১১শ সংখ্যা 

হচ্ছিল, উচ্চবর্ণের সমাজসংস্কার যখন কান্নেমী 
্বার্থ-সংরক্ষণের নামাস্তরে পরিণত হচ্ছিল, 
তখনই এ ভৎপনার বাণী প্রেরণ করেছিলেন 
স্বামীজী। কিন্তু স্বামীজীর উক্তি বর্তমানে আরও 

বেশী প্রযোজ্য যখন গণতান্ত্রিক কাঠামোতে 

সমাজতন্্ী ধাচে আমরা দেশ-গঠনে অগ্রসর 

হচ্ছি। ভয় হয়, আজও আমর] চালাকি দ্বারা 

মহৎ কার্য করতে চলেছি। কিন্তু সে-কথা 

এখানে অপ্রাসঙ্গিক । প্রশ্ন এই-স্বামীজীর মতে 

কে তবে সত্যিকার সংস্কারক 1 স্বামীজীর 

ভাষাতেই তার উত্তর দিচ্ছিঃ তারা (শঙ্কর, 
রামাহুজ, চৈভন্ত প্রমুখ সাধুসম্তগণ) সর্বদা গঠনই 

করেছিলেন, তার! যে দেশ-কাল অন্থসারে 

সমাজ গঠন করেছিলেন, সেই হ'ল আমাদের 

কার্ধ-প্রণালীর বিশেবত্ব। আমাদের আধুনিক 

সংস্কারকগণ ইওরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার 
চালাতে চেষ্ট! করেন, এতে কারও উপকার 

হয়নি, হবে না। কেবল একজন মাত্র আধুনিক 
সংস্কারক গঠনমূলক ছিলেন--রাজা রামমোহন 

রায়। হিন্দুজাতি বরাবরই বেদাস্তের আদর্শ 

কার্ষে পরিণত করার চেষ্টা ক'রে চলেছে। 

সৌভাগ্যই হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক, সব 

অবস্থায় বেদান্তের এই আদর্শকে কার্যে পরিণত 

করার প্রাণপণ চেষ্টাই ভারতীয় জীবনের সমগ্র 

ইতিহাস। যখনই এমন কোন সংস্কারক- 

সম্প্রদায় বা ধর্ম উঠেছে, যার] বেদাত্তের আদর্শ 
ছেড়ে দিয়েছে, তার! তৎক্ষণাৎ একেবারে মুছে 

গেছে (বাণী ও রচন1-_-৯ম খণ্ড। পৃঃ ৪৬৮)। 

রবীন্দ্রনাথ এ-কথাটি একটু অন্তভাবে বলেছেন 
ভার অনন্ত “গোরা গ্রন্থে। ভারতবর্ষের 

পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়! চাই, হঠাৎ 

ইংরেজী ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া 
সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে। 

এ সকল মন্তব্য উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার- 



অগ্রহায়ণ) ১৩৭০ ] 

আন্দোলন সম্বন্ধে একমাত্র সত্য বলে কেউ 

কেউ হয়তো! নিধিচারে গ্রহণ করবেন না। 
কিন্ত রামমোহন সম্বন্ধে স্বামীজী যা বলেছেন, 

তা রামযোহন চরিত্রের অসামান্ত নির্দেশিকা- 

রূপে নিদ্দিধায় সকলে মেনে নেবেন। শঙ্কর, 
রামানুজ, চৈতন্তের সঙ্গে একাসনে স্বামীজী 

বসিযেছেন সংস্কারক রামমোহনকে। ধার 

জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বেদাস্ত। আর একস্বানে 

রামযোহনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্বামীজী 

এই ব'লে, '*আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান 
কারণ এই যে আমর বাহিরে যাইয়। অপর 

জাতিদের সহিত নিছ্েদের তুলনা করি নাই। 
***্যে দিন হইতে রাজ! রামমোহন রায় এই 

যাতৃবন্দন। ৬৪৩ 

সঙ্কীর্ণতার বেড়া! ভাঙিলেন, সেইদিন হইতেই 
ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু 
জীবন অন্ৃভূত হইতেছে, তাহার আরস্ত 
হইয়াছে । সেই দিন হইতে ভারতের ইতিহাস 
অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন 

ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে।** 

মহাবন্তা আসিতেছে, আর কেহই উহার গতি- 

রোধ করিতে পারিবে না" | (বাণী ও রচনা-- 

৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩-২১৪)। ভারতের 

নবজাগরণের প্রথম মন্দ্র্টী বৈদাস্তিক 

বামমোহন-স্বামীজীর উপলব সত্যের 

আলোতে আরও ভার হয়ে আমাদের সম্মুখে 

দাড়িয়েছেন। (ক্রমশঃ) 

মাতৃবন্দনা 

শ্রীভবতোষ শতপথী 

মৃত্যুনীল কালরাত্রি ঃ জলন্ত চিন্তার জটাঞ্জাল, 
অন্তর-বাহির স্তবূ-_অবরুদ্ধ ঘন অন্ধকার; 
কষ্ট-ক্লি্ কল্পনায় খণ্ডখণ্ড পুপ্সিত জঞ্জাল-_ 
রৌরব-যন্ত্রণা-বিদ্ধ পৃথিবীর বীভৎস চিৎকার ! 
দুর্জয় দানব-শক্তি অহণিশি অগ্নিবাণ হানে, 
কোথায় অমৃতময়ী ? দানবশ্দলশি কোন্থধানে ? 

ক্ষুধায় অবশ অঙ্গ, চিররুগ্র ; শৌর্ধ-বীর্যহীন, 
দিনগত আযুক্ষয় : অকাল-মৃত্যুর পূর্বাভাষ ) 

দুর্বহ জাবন-ভার, ভিক্ষাবৃত্তি £ অতি অর্বাচীন__ 

লাঞ্ছনা-গঞ্জনা! যত £ নিফরুণ রূঢ় উপহাস ; 

কোথায় কল্যাণমঘরী, ফিরে আয়--ছুঃসহ দুর্দিনে 
অন্নপূর্ণা, অমন দে মা, অগণিত নিরন্ন সম্তানে। 

ছেড়ে আয়, ধ্যান-মগ্ন ধর্জটির মঙ্গল-কৈলাস-_- 

কোটি-কোটি সম্তানের অমঙ্গল £ আকুল আহ্বান; 
শোকে-ছুঃখে মিয়মাণ £ নিত্য নব, নব সর্বনাশ 

সততার অপমৃত্যু : মিথ্যার গৌরব-অভিযান ; 
একাক্ষর! মাতৃনায, মহামন্ত্র £ পাথেয় সম্বল-_ 

ফিরে আয় স্েহময়ী, ক্ি-স্থিতি যায় রসাতল !! 



মমালোচন! 
বিষ্ভ।সাগর-জীবনচরিত ও ভ্রম- 

নিরাস: শন্তুন্র বি্যারত্ব £ বুকল্যাণ্ 
প্রাইডেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, 

কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৩২৯; মূল্য টাকা ৬'৫০। 

বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের প্রথম 

জীবনীকার বিগ্াসাগরের তৃতীয় সহোদর 

আ্াতা শল্তৃচন্্র বিদ্ারত্বের এই অমূল্য গ্রন্থটির 
পুনঃপ্রকাশ সাম্প্রতিক সাহিত্যজগতে উল্লেখ- 

যোগ্য ঘটনা । আশৈশৰ সহচররূপে অগ্রজের 

সেবায় আত্মনিয়োগকারী শল্তুচন্্র বিদ্যামাগরের 
জীবনকাহিনী যত প্রত্যক্ষভাবে জেনেছিলেন, 

পরবর্তী জীবনীকারেরা1, কেউ ততট! 

সৌভাগ্যের অধিকারী নন। আশ্চর্য এই, 
এত কাছাকাছি থেকেও শভুচন্্র বিগ্ভাসাগরের 

ব্যক্তিত্বের ছটায় আচ্ছন্নদৃষ্টি হয়ে পড়েননি । 
তার “বিগ্ভাসাগর-জীবনচরিত' পড়ে 

বি্যাসাগরকে “মহৎ মনে হয় ঠিকই, কিন্ত 
কোথাও অতিমানব মনে হয় না। 

“বিদ্ভাসাগর'কে বাঙালী-সমাজের ব্যতিক্রম 

হিমাবে দেখার একট! প্রবণত। রবীন্দ্রনাথের 

সময় থেকে এদেশে প্রচলিত। সাম্প্রতিক 

কালে এমনও কেউ কেউ বলেছেন যে; 

বিছ্ভাসাগরের মানবিকতাবোধও নাকি এদেশী 

কিছু নয়, সম্পূর্ণ মুরোগীয় আমদানী । অথচ 
শল্ভুচরণের 'জীবনীগ্রস্থখানি পড়লে, যে পিতৃ- 
মাতৃকুলে এবং যে পিতামাতার ঘরে বিদ্ভা- 

সাগরের জন্ম-_(সখানে তার ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র 

আকন্মিক ব'লে মনে হয় না। বাঙালী ব্রাহ্মণ” 

পরিবারের স্বচিরপোধিত শুদ্ধাচারঃ মানব: 

কল্যাণবোধ, বিগ্যান্বরাগ ও তীক্ষ বিচারশক্কির 

সঙ্গে ফুরোগীয় আধুনিকতার মিশ্রণ ঘটলেও 

বিদ্বাসাগরের কর্মসাধনা যে বিদেশী দৃষ্টান্তের 

ফল-এ-কথা মনে করবার কোন কারণই 
নেই। আর তাঁর অতুলন মানবগ্রীতি, অফুরান 

বেদনাশ্র-এ জিনিস তো! কোন বৈদেশিক 

শিক্ষার দান নয় এই স্বধর্ম নিয়েই তিনি 
জন্মেছিলেন । 

অপার হদয়াবেগ, অটুট সম্বল্প ও আমরণ 

সংগ্রাম -এসব দিক দিয়েই বিদ্যাসাগরের 
সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের তুলনা চলে। কিন্ত 

বেদান্ত ও সন্যাস-বিবেকানন্দের জীবনে আরও 

ব্যাপ্ত একটি পটভূমি এনে দিয়েছিল। 
অন্নবস্ত্রসংস্থানের জীবনসত্যকে আত্মার মধ্যে 

প্রতিষ্টিত করাতেই ভারতীয় সাধনার পূর্ণত1। 
বিদ্ভাসাগরের শেষ জীবনের ত্তীব্র হতাশ! 

কি আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে 
দেয় না? 

যথার্থ জীবনী যেমনটি হওয়] উচিত, সেই 
বিচারে শল্তুচরণের জীবনী বিষয়নিষ্ঠ। কিন্ত 
সাহিত্যগুণের দিক থেকে হয়তে। পরবর্তীকালের 

জীবনী (বিশেষতঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

“বিছ্াসাগর') আমাদের মনোহরণ করে । কিন্ত 

বিগ্যাসাগর-সন্বষ্বে কোন কাল্পনিক মতবাদ- 

পির পূর্বযুগে তার নিজস্ব এতিহের পটভূমিতে 
বিদ্যাসাগরকে ধারা দেখতে চান, তাদের পক্ষে 

শত্ুচরণের এই জীবনীগ্রন্থ অপরিহার্য বিবেচিত 

হবে| 

শস্তুচরণের জীবনীগ্রন্থটি প্রকাশিত হবার 

পর চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_বিদ্যাসাগর-পুভ্ত 

নারায়ণ বদ্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায়--“বি্য।- 

সাগর' নামে যে সুবৃহৎ জীবনীগ্রন্থটি প্রকাশ 

করেন, তার অনেকগুলি তথ্যগত ভ্রাস্তিসন্বন্ধে 



অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ ] 

অঙ্থুলিসঙ্কেত ক'রে শল্তুচরণ “ভ্রমনিরাস' গ্রন্থটি 
রচনা করেন। এই ছুটি গ্রন্থকে একত্র মুদ্রিত 

ক'রে “বুকল্যাণ্' পাঠকদের ধন্ঠবাদভাজন 

হয়েছেন। মূল্যবান সুষিকাতে শ্রীসনৎ গুপ্ত 

নিপুণ তথ্যসমাবেশের দ্বারা আলোচ্য গ্রন্থের 

তাৎপর্য বৃদ্ধি করেছেন । 

ভারতবর্ষের যে ক-জন মহাপুরুষ বিশ্ব- 

ইতিহাসে চিরস্মরণীয় আসনের অধিকারী, বিদ্যা 

সাগর তাদের অন্যতম ; তাই তার প্রথম জীবনী- 

কার শন্তুচন্্র সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন | 

এই গ্রন্থের পুনমুর্্রণের জন্য আমর! প্রকাশককে 
অন্তরিক অভিনন্দন জানাই, সেইসঙ্গে পরবর্তী 

স্করণে ছাপার ভুল সম্বন্ধে আরও সজাগ 

হ'তে অন্রোধ করি। --প্রণবরগ্ীন ঘোষ 

সেই বিশ্ববরেণ্য আন্্যাসী £:. মণি 
বাগচী। স্ুুতপ1 প্রকাশনী, কলিকাতা ২৩। 

পৃষ্ঠা! ১১২ ১ মূল্য ৩২ । 
আলোচ্য গ্রন্থখানির তিন-চতুর্থাংশ জীবনী 

এবং বাকী অংশে বিবেকানন্দ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 

আলোচিত হয়েছে। স্বামীজীর জীবন 

অসংখ্য ঘটনা ও সংঘাতের ইতিহাস । সেই 

জীবনের প্রধান প্রধান ঘটন| গ্রন্থখানিতে 

যথাযথ স্থান পেয়েছে । আবির্ভাব-্লগ্নে যেমনি 

দেশ ও কালের ইঙ্গিত আছে, তেমনি ক্ুন্্র 

সমালোচন। ৬৪৫ 

পরিবারে হলেও পিতার মৃত্যুর পর স্বামীজীর 
অসহায়তা, ঈশ্বরলাভের জন্তে ব্যাকুলত। 
পরিব্রাজক-জীবনের অভিজ্ঞতা, বিদেশে 

যোদ্ধার ভূমিকা এবং মঠ-মিশন গড়ার 
ইতিহাসও বিবৃত হয়েছে। 

তথাপি জীবনীগ্রন্থে জীবনাংশের ফাঁকে 
ফাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠ প্রয়োজন। 

তার জন্তে জীবন-কাছিনী শেষ ক'রে চরিত্র 

আলোচনা করলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয় 

এবং জীবনী-অংশ ভারাক্রান্ত হয়, বিশেষতঃ 

ছোটদের জন্তে লেখা হ'লে। তাই এগ্রন্থের 

শেষাংশ পরিশিষ্ট ব'লে গণ্য হ'তে পারে। 

গ্রন্থখানির ৩৩ পৃষ্ঠায় ষোল থেকে 

আঠারো পঙংক্তির ছুটি বাক্যের পূর্বাপর অর্থের 

অসঙ্গতি চোখে, পণ্ড়ল, পরবতী সংস্করণে তা 

থাকবে না--আশা করি। বীরেশ্বর “বিলেতে 

পরিণত হয়েছিল--জানি, “বীরু” নাম এই প্রথম 

শুনলাম (পৃঃ ১১)। 

্রন্থখানি স্বলিখিত এবং লেখক স্বামীজীর 

ছোটবেলা ও কিশোর-জীবনের ঘটন। বেশ 

ভালভাবে তুলে ধরেছেন। বইটি ছোটদের 
হলেও বড়দের পড়ার মতো, তবে পৃষ্ঠাসংখ্যার 

তুলনায় পুস্তকের মূল্য কিছু বেশীই মনে হয়। 
-_অনন্তকুমার রাণ। 

বিজ্ঞপ্তি 
আগামী ২১শে পৌষ (৬. ১, ৬৪) সোমবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ 

১৪২তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে 



শ্্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 

স্বামীজীর শতবাষিকী 

বরাহনগর ৫ গত রামকৃষ্জ মিশন 

আশ্রমে ১৭ই অক্টোবর হইতে ২০শে 

অক্টোবর পর্যস্ত স্বামী্জীর শতবাধিক উৎসব 
সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম 

দিনের প্রত্যুষে মাঙ্গলিক শাস্তিপাঠ ও উষা- 
কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের প্রারভ্ত স্থচিত 

হয়| সকালে বিশেম পৃজা হোম ও তৎসঙ্গে 

স্বামীজীর প্রিয় ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 

ব্যবস্থা ছিল। এই দিন সকালে আশ্রমের 

প্রাক্তন ছাত্রদের মিলন-সভায় শ্রীদক্ষিণারঞ্জন 

বন্থু সভাপতিত্ব কর্নে। প্রায় ৫০০ ভক্ত 

এই দ্বিন বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

দ্বিপ্রহরে কালীকীর্তন হয়। বেকালে প্রশস্তি- 

পাঠের পর রামকৃষ্জ যঠ ও মিশনের সাধারণ 

সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী উৎসবের 

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী 

ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানাত্বানন্দ। তৎ্পরে 

স্বামী সাধনানন্দ ও শ্রীপ্রতাপচন্ত্র চন্ত্র স্বামীজীর 

জীবনাদর্শ অবলম্বনে মনোজ্ঞ বন্তৃত1 দেন। 
১৮ই অক্টোবর স্বামী শুকারানন্দ তাহার 

দ্বভাবপিদ্ধ ওজব্বিনী বন্তৃতায় শ্রামকৃষ্ণ ও 

স্বামীজীর জীবনদর্শন এবং বর্তমান সমাজে 

বিবিধ 

শতবাষিকী সংবাদ 
রামেশ্বর 2 দক্ষিণ ভারতের তথা ভারতের 

অন্থতম শ্রেষ্ঠ তীর্ঘক্ষেত্র /বামেশ্বর মন্দিরে গত 

২৮শে সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে রাষ্রপতি ডক্টর 

রাধাককঞ্জনের পৌরোহিত্যে স্বামীজার 

শতবাধিক উৎসব নুসম্পন্ন হইয়া গিগ্নাছে। 
১৮৯৭ খ্বঃ আমেবিক1 হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 

তাহার উপযোগিতা জুন্দরভাবে বিশ্লেষণ 

করেন। রাত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। 

১৯শে বৈকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব 

করেন ডক্টর কালিদাস নাগ, বক্তৃতা দেন 
স্বামী সধুদ্ধানন্দ, ধ্যানাত্মানন্দ ও শ্রীঅমিয়কুমার 
মজুমদার । তৎপূর্বে স্বামী বোধাত্মানদ্ব 

উপনিষ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে 

ক্তহরিদাস' যাত্রাভিনয় হয়। 

২০শে অক্টোবর প্রত্যুষে স্বামীজীর ১২২ 
ফুট উচ্চ পরিব্রাজক-মূ্তি সুসজ্জিত রথে করিয়া 

একটি শোভাধাত্রা কাশীপুর উদ্ভানবাটী হইতে 

দক্ষিণেশ্বর মন্দির পর্যন্ত পরিচালিত হয়। 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে পতাকা ও 

ব্যাণডবাগ্সহ প্রায় ২১০*০ নরনারী এই 
শোভাযাক্ায় যোগদান করেন। রাত্রে 

সঙ্গীত ও কথকতার মাধ্যমে ম্বামীজীর 

ভাবধার! পরিবেশন কর! হয়। এই দিনই 
বৈকালে একটি শিল্প- ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর 

উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাধিকারিক 

শ্রীভবতোষ দ্রত্ত। প্রদর্শনীতে স্বামীজীর 

বিভিন্ন চিত্রাবলী, এই শিক্ষায়তনের বিজ্ঞান 

ও কারিগরী বিভাগের নানাবিধ পরীক্ষা, 

বিভিন শিল্পজাত দ্রব্যার্দি এবং পশ্চিমবঙ্গের 

শিল্প-বিভাগের দ্রব্যাদি দেখানে। হয়। 

ংবাদ 
এই পুণ্যস্থানে স্বামীজা “তীর্ঘমাহাত্ব্য ও প্রকৃত 
উপাসন।' জন্বন্ধে যে বিখ্যাত বক্তৃত প্রদান 

করিয়াছিলেন, মাদ্রাজ স্বামী বিবেকানদ্ব 

শতবাধিকী কমিটির অন্থরোধে ৮রামেশ্বর 
মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তাহার মূল ইংরেজী ও 

তামিল অন্থবাদ ছুইখানি বৃহৎ শিলাখণ্ডে 

খোদিত কষান এবং রাষ্ট্রপতি উহার আবদ্বণ 
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উন্মোচন করেন। এ দিন প্রাতে মদ্দিরে 

শ্রীরামকৃষ্ণের যোড়শোপচাবে পূজা ও হোম 

হয়। মন্দিরের পুরোহিতরাও ৬রামেশ্বরের 

বিশেষ পুজা ও অভিষেক করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরের বারান্দায় 

যেখানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ঠিক সেই 
স্থানে স্থসজ্জিত মঞ্চে ভর রাধাকৃষ্চন সকালে 

মাদ্রীজের রাজ্াপাল শ্রীবিধুরাম মেধীর 

সভাপতিত্বে স্বামীলী-স্ন্ধে এক সুচিস্তিত 

মনোজ্ঞ অভিভামণে বলেন £ আ্রীরামকৃঞ্জের 

উচ্চ অধ্যাপ্সিক ভাবে এবং শিবজ্ঞানে জীব- 

সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বামী বিবেকানন্দ 

জনসাধারণের সেবায় জাবন উৎসর্গ করিয়া- 

ছিলেন । তার হৃদয় ছিল বিশাল, জ্ঞান সুগভীর 

এবং অন্তু্টি ছিল 'অতি তীক্ষ। জনগণের 
দুঃখছুর্দশ। উপেক্ষা করিয়। যারা ভগবানের 

পৃজা করে, তার! নিজেদেরই ঠকায় 1, 

মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎ্পলম্ এ 
উপলক্ষে মন্দির কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক মঙ্কলিত স্মারক 

পত্রিক প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী 

সর্বজ্ঞানন্দ তামিলে ভামণ দেন এবং সধ্ধ্যায় 

শ্রীরামকৃ্চ ও শ্রীগ্রীমায়ের ছায়াচিত্র প্রদশিত 

হয়। একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা 

হইয়াছিল। 

৮রামেশ্বরের মন্দির ও গ্রামটি পরপুষ্পে 
অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত কর! হইয়াছিল এবং 

মাদ্রাজ ও যাদ্ুরার বছ গণ্যমান্য ব্যক্তি এ 

উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । 

লেনিনগ্রাদ ঃ গত ১*ই মে সোভিয়েট 

ভারতীয় সাংস্কৃতিক সোসাইটির শাখ। এবং 

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিগ্ভালয়ের উদ্যোগে 

আয়োজিত স্বামীজীর শতবাধিক অনুষ্ঠানে 

নিয়লিখিত বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয় £ 

বিবিধ সংবাদ ৬৪৭ 

১, ভারতের আত্তর্জীতিকতা ও ঘ্বামী 

বিবেকানন্দের কর্মধার। | 

২, বিবেকানন্দের মানবতাবাদ। 

৩, ভারতের মহান সন্তান--স্বামী 
বিবেকানন্দ। 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের স্মাতক ও ছাত্রগণ সংস্কৃত 

মঙ্গলাচরণ, বিবেকানন্দ-স্তোত্র ও কবিতা পাঠ 

করেন। 

ইটালি? রোমে স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব অহ্ঠিত হইয়াছে । গত ২৩শে মার্চ 

রোম বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক ফানে। (87০) 

পাশ্চাত্যে ভারতী চিস্তার-বিশেষতঃ 

বিবেকানন্দ-ভাবধারার গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা 

দেন। স্বামী নিত্যবোধানন্দম পাশ্চাত্য 

চিন্তাধারায় বিবেকানন্দের দান" সখন্ধে বলেন। 

স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে লিখিত 

প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। 

ওয়াশিংটনঃ গত ৪85 অক্টোবর 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে 
শ্মিথসোনিয়ান (30160800197) ইনস্টিটিউশন" 

হলে স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে একটি 
মহতী সভ! অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমেরিকার 

বিশি্ নাগরিকগণ এবং বহুসংখ্যক ভারতীয় 

উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্্রেরে ভারতীয় 

রাষর্ুত শ্রী বি. কে* নেহরু উদ্বোধন-ভাষণ 
দেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিগ্থালয়ের প্রেসিডেণ্ট 

ড্র গ্রেপন কারক ( 0/8%58090 107) তাহার 

ভাষণে “বর্তমান জগতে বিবেকানন্দ-ভাবধারার 

গুরুত্ব এমং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে 

তাহার প্রয়োজনীয়ত। সন্ধে বলেন। 

নিউইয়ক রামকঞ্চ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ 

স্বামী শিখলানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী 

অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। ভজন ও স্বামীজী- 

বিষয়ক সঙ্গী 5 চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। 
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শ্ীযুক্ত৷ তুর্গাপুরী দেবীর দেহত্যাগ 
আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, 

শ্রত্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা 
ছুর্গাপুরী দেবী গত শে কার্তিক (১৪ই 
নভেম্বর ) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২ টায় তাছার 
নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
শ্ক্রীমাতাঠাকুরানীর মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন ও 
প্রীত্রীধারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী 
শ্প্রীগৌরীমায়ের দেহত্যাগের পর দীর্ঘকাল 
যোগ্যতার সছিত উল্ত আশ্রমের কার্যাদি 
পরিচালনা করেন। তিনি অনেক দীক্ষিত 
শি্বু-শিষ্যা রাখিয়া গিয়াছেশ। এই উপলক্ষে 
গত ২৬শে নভেম্বর শ্রীপ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে 
আশ্রঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোমাদি 
হইয়াছিল। তাহার পৃত আত্ম! শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চরণে মিলিত হউক | 

ও শাস্তি! শাস্তিঃ!! শান্তি: !!! 

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ গুণ 
বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন 

ডিমনস্ট্রেটার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত গত ১৩ই 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্য--১১শ সংখ্যা 

অক্টোবর বাত্রি ৭টা ৪০ মিঃ সময়ে অত্তিষের 
বক্তক্ষরণে তাহার কলিকাতার বাসভবনে ৭৭ 

বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। 
তিনি শ্রীত্রীমায়ের মন্্রশিষ্ ছিলেন । ১৮৮৬ থুঃ 
ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত 
কুষোর গ্রামে তাহার জন্ম হয়। ১৯১১ খৃঃ 

বরিশাল কলেজে তিনি সহকারী অধ্যাপক 
হিসাবে কার্ধ গ্রহণ করেন এবং দেশ-বিভাগের 
পূর্ব পর্স্ত এই কার্য দক্ষতার সহিত পরিচালন! 
করেন। তিনি বরিশাল রামকঞ্জ মিশনের 
সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন 
ও জীবনের ৪০ বৎসরের অধিককাল 
প্রীরামকৃষ্জ মিশনের মাধ্যমে দরিদ্র ও 
আর্তনারায়ণের সেবায় অতিবাহিত করিয়া 
ছিলেন। তাহার অনাড়ম্বর ও অমায়িক 
জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে। 
মহেন্দ্রবাবু মঠের বনু প্রাচীন সাধুর সহিত 

ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন । তাহার দেহ- 
মুক্ত আয! চির শান্তি লাভ করুক। 

ও শাস্তিঃ! শান্তি: !! শাস্তিঃ !!! 

নিবেদন 
আগামী মাঘ মাসে “উদ্বোধনের নৃতন (৬৬ তম) বর্ষ আরম হইবে। গ্রাহক- 

গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক স্পঞ্টাক্ষরে পুরা নাম, ঠিকান। ও গ্রাহক-নঘ্বর সহ বাধিক চাদ] ৫:৫০ 

(পাঁচ টাক পঞ্চাশ নয়! পয়সা) ১৫ই পৌবের মধ্যে উদ্বোধন-কার্ালয়ে পাঠাইয়া দিবেন । 
টাক। যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি.-তে কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-খরচ বাচিয়! 
যায় ও অযথা বিলঘ্ব হয় না। মনি অর্ডারে টাক] পাঠাইলে কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা অতি 
অবশ্ঠই উল্লেখ করিবেন। 

অফিসে টাকা জম দিবার সময় £ রবিবার--৩টা হইতে ৫টা| অন্তান্ত দিন সকাল 
৭-৩০ মিঃ হইতে ১০-৩০ মিঃ এবং বিকাল ২-৩* মিঃ হইতে ৫ টা 

কাাধ্যক্ষ 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 

কলিকাতা ৩ 

ভ্রম-মংশোধন 

গত আশ্বিন-সংখ্যায় ৪৯৯ পৃঃ ৩২ পঙ ক্তিতে “অগস্ট স্থলে 'অক্টোবর' পড়িবেন। 

« কার্তিক-মংখ্যায় ৫৮৮ ১ ২৭ ৪ 

&৯২ % ১২. ঠ্ 

»৪ই স্থলে ২১শে পড়িবেন। 

'বিবেকা নন্দ" স্বলে 'শিবানন্দঃ পড়িবেন। 



বিবেকানন্দপঞ্চকম্ 
শ্রীমতস্বামিরামকৃষ্ণানন্দ-বির চিতম্ 

অনিত্যদৃশ্যেযু বিবিচ্য নিত্যং তশ্মিন্ সমাধত্তে ইহ স্ম লীলয়া। 
বিবেকবৈরাগ্যবিশুদ্ধচিত্তং যোইসৌ বিবেকী তমহং নমামি ॥ ১ 

বিবেকজানন্দনিমগ্নচিত্তং বিবেকদানৈকবিনোদশীলং । 

বিবেকভাসা কমনীয়কান্তিং বিবেকিনং তং সততং নমামি ॥ ২ 

ধতঞ্চ বিজ্ঞানমধিশ্রয়দূ যৎ নিরস্তরং চাদিমধ্যান্তহীনমূ। 
স্বখং স্বরূপং প্রকরোতি যস্য আনন্দমুতিং তমহং নমামি ॥ ৩ 

সূর্যো যথান্ধং হি তমো নিহস্তি বিষুর্ষথা দুষ্টজনান্ ছিনত্তি। 
তথৈব যন্তাখিলনেত্রলোভং রূপং ত্রিতাপং বিমুখীকরোতি ॥ ৪ 

তং দেশিকেন্দ্রং পরমং- পবিত্রং বিশ্বস্ত পালং মধুরং যতীন্দ্রমূ। 

হিতায় নণাং নরমৃতিমন্তং বিবেক-আনন্বমহং নমামি ॥ ৫ 

এই জগতে অশিত্য বস্তুগমূহ হইতে নিত্যবস্তকে পৃথক্ করিয়! যে বিবেকী লীলাচ্ছলে 
সেই নিত্যবস্ততে বিবেক- ও বৈরাগ্য-প্রভাবে পবিত্রচিত্তকে সমাহিত করিয়াছিলেন, আঘি 
তাহাকে নমস্কার করি।১ 

বিবেকসম্ভৃত আনন্দে ধাহার চিত্ত নিমগ্র, যিনি বিবেকদানেই আনঙ্দিত, বিবেক- 
জ্যোতিতে সুন্দর-রূপশালী, সেই বিবেকীকে আমি সর্বদ1 নমস্কার করি ।২ 

ধীহার স্ুরূপ সত্য ও বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া নিরবকাশ নিত্য সখ প্রদান করে, সেই 
আননদদ্বরূপ মু্তিধারীকে আমি নমস্কার করি।৩ 

হুর্য যেরূপ গভীর অন্ধকার নিঃশেষে নাশ করেন, বিষু যেরূপ দুবৃত্তদ্িগকে বিনাশ 

করেন, সেইরপে খানার অখিল-নয়ন-লোভনীয় রূপ ত্রিতাপ বিদুরিত করে।৪ 

নরহিতার্থ অবতীর্ণ এই আচার্যপ্রবর, পরম পবিত্র, জগৎপালক, আনন্দময়, যোগিশ্রোষ্ঠ 

বিবেকানদ্দকে আমি নমস্কার করি |৫ 



কথা প্রসঙ্গে 

এবার কেন্দ্র ভারতবধ 

স্বামীজীর কথা আমরা অনেক সময় উদ্ধৃত 

করি, এবং নিজ নিজ সুবিধামত তাহার 

ব্যাখ্যাও করিয়! থাকি। অবশ্য ইহাতে বাধা 
দেওয়! সম্ভব নয়, হয়তে| উচিতও নয়। কারণ 

মহৎ ভাব যে যতটুকু বোঝে, যেভাবে ব্যবহার 

করে, সেটুকুই ভাল, মনের বর্তমান অবস্থায় 
হয়তো এ ব্যক্তির পক্ষে উহাতেই কল্যাণ। 

মনের পরবর্তী স্তরে উন্নত অর্থ আপন হইতেই 
তাহার নিকট প্রতিভাত হইবে। 

“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ” এমন একটি বাক্য, 

খাহার বহুতর ব্যাখ্যা এবং বিস্তার আমাদের 

শ্রুতিগোচর হয়। এখানে আমর! দেখিতে 

চেষ্টা করিব, স্বামীজী কি পরিবেশে কি অর্থে 

কোথায় উহার ব্যবহার করিয়াছেন | 

প্রথমেই বলিয়া! রাখা ভাল, এটি স্বামীজীর 

একটি বাংল! লেখার মধ্যেই পাওয়া যায়-_ 
লেখাটিও একটি বিশেষ লেখা । “উদ্বোধন? 

পত্রিকার প্রস্তাবনা-র্ূপে ১৮৯৮ খৃঃ ডিসেম্বর 

মাসে স্বামীজী 'বর্তমান সমন্া' নাম দিয়! প্রবন্ধ 

লিখিয়াছিলেন। ম্বামীজীর মনে প্রতিভাত 

বের্তযান' অবশ্ট এখনও অতীত হইয়া যায় নাই, 
এবং শীঘ্র হইবার আশঙ্কাও নাই; অতএব এই 

“বর্তমান সমস্ত) প্রকৃতপক্ষে এ যুগের প্রধান 

সমস্তা, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 

বুঝিতে হইবে স্বামীভীর ধ্যানসিদ্ধ মনে 

প্রতিভাত এই কথাটির তাৎপর্য কি! 
“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'- কোন স্বদেশ- 

প্রেমিক ব1 শ্বজাতিপ্রেমিকের উক্তি নয়, ইহা! 

প্রকৃতপক্ষে একজন শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক-_ 

একজন বাস্তব বিশ্বপ্রেমিকের উক্তি। 

ইহা এমন একজনের উক্তি, ধাহাকে 

বিধাতা-নির্দেশে পরিব্রাজকের বেশে আসমুদ্র- 
হিমাচল ভারত পরিভ্রমণ করিতে হুইয়াছে ; 
ইহা এমন একজনের উক্তি, ধাহাকে যুগ- 
প্রয়োজনে খোল! চোখ ও খোলা মন লইয়া 
বর্তমান সভ্য পৃথিবীর অলিগলি ঘুরিয়া 

বেড়াইতে হইয়াছে । তিনি মাহৃষের বর্তমান 

সভ্যতার দুর্বলতা দেখিয়াছেন, তিনি চিরস্তন 

মাহষের শক্তির উৎসের সন্ধান জানিয়াছেন, 

তিনি উদাত্ত কে নিদ্রিত প্রাচ্যকে জাগ্রত 
করিয়াছেন, বজকণ্ঠে উন্মত্ত পাশ্চাত্যকে 
সাবধান করিয়। দিয়াছেন, এবং শান্ত মধুর কে 
উভয়কে আহ্বান করিয়াছেন- মিলিতভাবে 

এক পূর্ণাঙ্গ নবতর আধ্যাত্মিক সভ্যতা গড়িয়া 

তুলিবার জন্তয। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয়ের দোষ ও গুণ 

সম্বষ্ষে তিনি মচেতন। তাহার বিশ্লেষণে 

প্রাচ্য তমোগুণে নিমজ্জমান, তবে শীঘ্রই 

জাগিয়া! উঠিবে, আর উঠিবে কেন_-উঠিতেছে, 
জগতের রঙ্গমঞ্জে তাহার অংশ অভিনয় করিবার 

জন্য প্রস্তত। আর পাশ্চাত্য অতিমাত্রায় 

রজোগুণের প্রাবল্যে অশান্ত, চঞ্চল - শ্রান্তিহীন 

শাস্তিহীন ভোগের শেষ সীমায় উপনীত, 

ত্যাগের জন্ত প্রস্তত। সে যদি উন্নততর 

আধ্যাত্মিক জীবনের পথ গ্রহণ করিতে ন 

পারে, তাহার ধ্বংস অনিবার্ষ। বিজ্ঞান, যন্ত্র 

শিল্প বাণিজ্য, রাজনীতি, কূটনীতি-কিছুই 
তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আর 

প্রাচ্“-সে যদি পাশ্চাত্যের অন্ধ অহৃকরণের : 

মোহে পতিত হয়, পাশ্চাত্যের ভূল হুইতে যদি 

শিক্ষা লাভ ন। করে, সে যদি পাশ্চাত্যের গত 



পৌধ॥ ১৩৭০] 

কয়েক শতাবীর জীবনের পুনরভিনয় করে; 
তবে তাহার এ জাগরণ ব্যর্থ হইয়। যাইবে । 

ছুয়ের কোনটিই হইবে না-শ্রীরামকৃষ্চ- 
বিবেকানন্দ-জীবনের ইহাই তাৎপর্য। ঘন- 
তমিশ্রার পর এ এক নুতন সূর্যোদয়, জড়বাদের 

মছারণ্যে রুদ্ধবগতির পর মানবজাতির এ এক 

নুতন পথে যাবা শুরু, যন্ত্রের উপর মাহুষের 
জয়যাত্রা, জড়ের উপর চৈতন্তের বিজয়া- 

ভিযান_ইহাই আগামী যুগের সভ্যতার 
বিশেষ-সুচী। 

ইহারই জগ্ প্রস্তুত হইতে আহ্বান 
জানাইতেছেন স্বামীজী এবং ইঙ্গিত করিয়াছেন 

--এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'ঃ একথা যেমন এক 

সৌভাগ্যের স্থচন! করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট 
দায়িত্বও আসিয়া! পড়িতেছে আগামী যুগের 

ভারতবাসীর উপর, তাহার জন্য এখন হইতে 

প্রস্তুত হইতে হইবে। 

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা! যায়_এক এক 

সময় এক এক প্রকারের সভ্যতার অভ্যুদয় 

হইয়াছে এবং তাহার কেন্রও তদহ্ৃরূপ 

হইয়াছে । ভারতে দাক্ষিণাত্য ও সিদ্ধুগাঙ্গেয় 

উপত্যকা একাধিকবার সভ্যজগতের কেন্দ্র 

হইয়াছে-সে আজ অতীতের ইতিহাসে বিলীন 
_-সে আজ প্রত্বতান্তিক গবেষণার বিষয়, হয় 

শিলা-প্রস্তরে_নয় পুথি বা তাত্রলেখে। 

তারপর পৃথিবীর সভ্যতার কেন্ত্র কত স্বান 

পরিবর্তন করিয়াছে_কখন নীলনদীর তীরে, 

কখন গ্রীস-রোমে, কখন টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের 

তীরে। প্যারিস-বালিন, লগ্ুন-নিউইয়র্কের 
পালাও বুঝি এ শেষ হইয়! যায়! মস্কো- 
পিকিং-এ সভ্যতার আর এক অঙ্কের অভিনয় 

শুরু হইয়াছে! এর পরই কি ভারতের যুগ- 

অভিনয় শুরু হইবে 1 এর পরই কি ভারতবর্ষ 

বিশ্বজীৰনের কেন্দ্র হইতে চলিয়াছে? 

কথাপ্রসঙ্গে ৬৫১ 

ভারতবর্ষের বিশেষ অংশটি কি 1 বিশ্ব- 

ইতিহাস-পর্যালোচনায় দেখ! যায়--মানবজাতি 
পর্যায়ক্রমে ভোগ ও ত্যাগের পথে চলিয়াছে-- 

কখন ইন্দ্রিয়গত জগতের বূপরসগন্ধশবদম্পর্শ চরম 

ভাবে ভোগ করিতেছে- তখনই জড়বাণের 

উন্নতি, সভ্যতার সেই পর্যায়ের কেন্ত্রগুলি সমৃদ্ধ 

নগরীতে শিল্পবাণিজ্যের ভোগে মুখর, মদির | 

আবার কিছুদিন পরে দেখ যায়, বহিরখী 

মানব অবসয-এক অতীন্দ্রিয় সুখের সন্ধান 

করিতেছে; সে সন্ধান মিলিয়াছে অরণ্যে 

মরুতে পাহাড়ে পর্বতে । ধীরে ধীরে এক 

ত্যাগীর সমাজ গড়িয়। তুলিয়াছে এক অনা- 

্বাদিতপূর্ব অস্তখী আধ্যাত্মিক সভ্যতা । এই 
উভয়ের টানাপোড়েনেই মানুষের ইতিহাস 

রচিত হইয়াছে। 
গত চারশত বৎসর ধরিয়া! চলিয়াছে বিজ্ঞান 

ও যুক্তির জয়যাত্রা। আহ্ষঙ্গিক ভাবে 

আসিয়াছে শিল্পভিত্তিক বাণিজ্য ও ভোগ- 

ভিত্তিক জীবন । তাহারই সমবায়ে গড়িয়। 

উঠিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, যাহার 
মূলস্ুর ভোগবাদ ব। জড়বাদ, তাহার ফলে 

বাড়িয়াছে প্রতিযোগিতা, জাতিতে জাতিতে 

বিদ্বেষ এবং যুদ্ধাতঙ্ক ও যুদ্ধোছ্ধম। এতটুকু 

জমির জন্য, সামান্ত শিল্পবাণিজ্য-বিস্তারের জন্য 

জাতীয় স্বার্থরক্ষার নামে সমগ্র জাতি যুদ্ধশিবিরে 

বাস করিবে-ইহা কখন আদর্শ পরিস্থিতি 

নয়, ইহাকে সভ্যতা বল! চলে কি নাঃ তাহাও 

আজ বিবেচ্য । ভারতে এ বিচারের সিদ্ধাস্ত 

বহু পূর্বেই হইয়! গিয়াছে_-একবার কুরুক্ষেত্রে 
আর একবার কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্রে । 

তাই যুদ্ধবিহীন উন্নততর ভবিষ্যৎ সভ্যতা 

রচনার কেন্দ্র ভারতবর্ষ! ভারতের অভিজ্ঞতা, 

ভারতীয় জনগণের সহিষ্ণুতা, ভারতের অস্ত- 

নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিই ভারতকে আগামী 



৬৫২ 

যুগের নবতর মানব-সভ্যতার উর্বর ক্ষেত্রে 
পরিণত করিয়াছে । 

স্বামীজী তারম্বরে ঘোষণ1 করিয়াছেন £ 

একটি পরিপূর্ণ সভ্যতার জন্ত পৃথিবী অপেক্ষা 
করিতেছে-এবং সে সভ্যতা ভারত হইতেই 
প্রসারিত হইবে। সে নভ্যতা মূলতঃ 
আধ্যাত্িক, কিন্ত তাহাতে মাহ্ৃষের সর্ববিধ 

উন্নতির সুযোগ থাকিবে । 

বাহৃতঃ বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার বলে-কিস্ত 

প্রধানতঃ ধ্যানলব্ধ দৃষ্টিতে স্বামীজী বুঝিয়াছেন, 
মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন যুগ 
আমিতেছে-জড়বাদের পর স্বাভাবিক নিয়মেই 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ধ---১২শ সংখ্য। 

আগামী সভ্যতার বিশেষত্ব হইবে আধ্যাত্মিক 
উন্নতি। ভারত হইতে সমানীত সত্বৃগুণের 

দ্বারা-ধ্যান-জ্ঞানের দ্বারাই উহা! সম্ভব হইবে 
এবং ভারতও শুধু আধ্যাত্মিকতা লইয়া» ইহবিযুখ 
হইয়া দারিপ্র্যে ও দুঃখে কাল যাপন করিবে 

ন1। জড়বিজ্ঞান-প্রস্থত এঁহিক স্ুখ-্বাচ্ছন্দ্য 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে বন্টিত হইবে, 

এবং ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞানও মান্বষের 

পশুত্ব বিনষ্ট করিয়া তাহাকে যথার্থ মানব- 

পদ্রবীতে, সমারঢ করিবে। এই উভয়বিধ 
উন্নাতির সামঞ্রস্ত বিধানের কেন্ত্র হইবে 
ভারতবর্ষ । 

স্বামীজী 
ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 

একটি প্রাণ-- 

শত প্রাণে আলো একা জেলে দিল 

হ'ল নাকো নিবাণ। 

একটি তারা__ 

দিগন্রান্ত জনে পথ দেখাইল 

হয়ে শুকতারা। 

একটি বাণী 
তাপিত পরাণে অমৃত ঢালিল 

'রামকুষ্ণ। ধ্বনি | 



শতাব্দীর বিবেকানন্দ 
গ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত 

জন্মদিন হ'তে এসে শতাব্দীর স্বণিল শিখরে, 
জীবনের কাছ থেকে সে তে! নেয় বিজয়ী সন্মান ; 

প্রণম্য প্রসন্ন সন্ত আজ দেয় দুর্লভ সন্ধান 

আবার নুতন ক'রে আলোকের, রাধ্রির শিয়রে । 

সমস্ত জড়তা ভেঙে জাগে তাই পৃথিবীর ঘৰে 

উচ্চারিত শপথের সেই বাণী, সে সুন্দর গান £ 

স্থৈর্ষের প্রশাস্তি-ভর। সে-প্রাণের যে-নৈবেছ-দান, 
তাই আজ সহত্রের অন্তরকে জাতিস্মর করে। 

প্রিয়দর্শী অবয়বে রূপ দেয় জ্যোতির মণ্ডল, 
দ্ীপ্তির সচ্ছল হাতে অবিনাশী তযোপ্ন প্রত্যয়ে ; 

সময়ের বিস্তৃতিতে আত্মার উজ্জ্বল শতদল 

ফুটিয়ে সে রেখে গেছে অমলিন আনন্দ-সঞ্চয়ে। 

নিখিলের আত্বীয়ত প্রসারিত শতাব্দীর মনে; 

ভরে যাক সব কিছু সে-আত্মার আলোর প্লাবনে। 

স্বামীজী বিবেকানন্দ 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পৌরুষঘন সত্যসদন স্বামীজী বিবেকানন্দ 
অগ্রিগর্ভ বজ্রভাষ মুক্ত সকল বন্ধ। 

তিমিরাবৃত স্থুপুজীবনে 

রুদ্র বিষাণ বাজায়ে সঘনে 

ডাক দিয়েছিলে-ওঠ ওরে ও5 

জাগরে কপট অন্ধ । 

বলেছিলে তুমি মরে সেই জন 
মরিতে যে ভয়ে সার! ; 

দুঃখের বুকে ছুঃখ হানিলে 

ভেঙে পড়ে তার কার]। 
ধর্ম ধর্ম করিস বাহিরে 

মর্মের মাঝে দেখ না চাহিরে 

কর্মের রূপে বিশ্বকর্মা 

অমৃতশ্নিস্যদ্দ । 



শ্রীমৎস্বামিবিবেকানন্দ-গুণকীর্তনম 
অধ্যাপক-প্রীজিতে্দরনাথশান্ত্রি-বির চিতম্ 

আনন্দোহসি বিবেকোহসি সন্ন্যাসি-প্রবরে। ভবান্। 

বেদাস্ত-দর্শনে নিষ্ পটুর্বাগ্মী বিচক্ষণঃ ॥ 
শ্রীরামকৃষ্চভক্তোহসি স্বধর্মনিরতঃ সুধীঃ। 
উজ্জলপ্রতিভাদীপ্তঃ সৌম্যকান্তিঃ শুরদর্শনঃ ॥ 

ছঃখদারিদ্র্যপিষ্টানাং বান্ধবো দেশবাসিনাম্। 

বিশ্বজনীনবৃত্তিস্তে সর্বমানসহারিণী ॥ 

বিশ্বধর্মসভায়াং হি পাশ্চাত্যজগতীতলে । 

মাহাত্ম্যং হিন্দুধর্মস্ প্রকটীকৃতবানসি ॥ 

ভারতীয়জনানাং ত্বং পরং গৌরব-কারণমূ। 
ুম্মদর্থং বয়ং সর্বে ধন্যা মন্যামহে হৃদি | 
শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যায় পুণ্যাত্মনে যশস্বতে। 
বিবেকানন্দ-বন্দ্যায় নরেন্দ্রায় নমো নমঃ ॥ 

আশীর্বাদঃ ' 
[ ১৯০০ গ্রীষ্টাব্বীয়-সেপ্টেম্বর-মাসন্ত দ্বাবিংশদিবসে প্রদত্বঃ 

নিবেদিতায়ে স্বামিবিবে কানন্দস্তাশীর্বাদঃ* আংগ্রভাষাত্বক- 

পদ্চতঃ ডক্টর-শ্রীযতীন্দ্রবিমল-চতুধূ'রীণেনানুদিতঃ | 

মাতুর্মমত্বমথ বীরজনস্ত চিত্বং 

যা মাধুরী মলয়পবতগন্ধবাহে। 

নির্বাধকাচিরনল্্য যদার্যবেদ্াং 
পুণ্যোজ্জলং জ্বলনমীক্ষণলোভনীয়ম্ ॥ 

যচ্চাপ্যতীতমহতাং মনসাপ্যগম্যং-_ 

এতানি সন্ত নিখিলানি তবৈব ভদ্রে ! 
আগামিভারতভুবো৷ ভবিনাং জনানাং 

দাসী সথী প্রভুরপি স্বয়মেব ভূয়াঃ ॥ 

1857691010৮ কবিতা; *)/1000525 13587 824 15095 11] 6695 প্ 



বিবেকানন্দ ! 

4 ২ 
[া!সা রা জ্ঞা পা জ্ঞা 

কে এ জ্যোতি ০ 

বা ২ 
সা রা জ্ঞা জ্ঞপা পজ্ঞ। 

হে যু গ রে ৭ 

ব ২ 
সরা সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা 1 

জি নি কো টি ০ 

শা চ 

সা রা বরা জ্ঞা পা 

কি বা র্দে রব ও 

২. 
জ্ঞ] পা জ্ঞ প। 

র ঘু প তি « 

স্বরলিপি- শ্রান্পেন্্কুমার নাথ, বি এ. সঙ্গীত-বিশারদ 

বিবেকানন্দ-সঙ্গীত 
শিবরঞ্জনী-_ তেওরা! 

কথা ও স্বর-স্বামী চণ্ডিকানন্দ 

কে এ জ্যোতিম্মান্ ঈপিলা পরাণ হে যুগদেবতা ! তোমারি চরণে । 
জিনি” কোটি শশী তার রূপরাশি, কিবা দেবহাসি খেলে শ্রীবদনে ॥ 

রঘৃুপতি-সনে মারুতির সম 
বাস্বদেব-সাথে পার্থ প্রতিম 

কে এ মহারথী অমিত-বিক্রম, ধার জয়গান উঠিল ভুবনে ॥ 

স্বার্কলহ-তমসাবৃত আর্ত ধরণী মাঝে 

কোটি ভাস্কর-প্রভায় কাহার প্রেমের মূরতি রাজে 

শ্রীরামকৃষ্চ-বাণীরূপ ধরি, 

এলে কি গো তুমি ধরা আলো করি? ? 

চরণে তোমারি দাও গো শরণ অশরণ জনে ॥ 

৩ শঁ 

পা] ধস ধর্স। 

স নে মা 

৩ শঁ 

পা 1] ধা ধর্স। 

শান স পি 

৩ শঁ 

জ্ঞারসা! সরা রস 

ব তা তো মা 

৩ 1 

জ্ঞাজ্ঞরমা সা রা 

শ শী তা র 

৩ শা 

জ্ঞাজ্বসা বা আস ্ 

হাঁ সি খেলে 

রু 

ধর্সা 

সধা 

রি 

ধা 

২ 
ধলা ধস 

চ 

২ 
জ্ঞ1 

প 

র 

ধস] ধা 
বৰ 

২ 
ধ্পা 

পা 

মি] 

রা 

দূ 

পা 

৩ 
জ্ঞরা 

সা 

ণে 

সা! 

সা 

নে 

পা 

সা? 

শি 

1 1 

পা 
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শা 

পা.-ধা রস 

বা স্ব দে 

2342 
রর্পা রর্পা সা 

কে এ ম 

সপ 

সা রা জ্ঞা 

ধা বু জ 

শা 

[াজ্ঞ পা জা 

স্বা * র্ 

শা 

পা ধা র্স 

আ ০ র্ভ 

4. 
রা 1 সস 

কো ০ টি 

শা 

সা রা জ্ঞা 
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বিঃ দ্রঃ- প্রত্যেক কলির শেষে অধ্বায়ীতে ফিরে যাওয়ার আগে আর ৭ মান! দীর্ঘ ক'রে 
গাইলে ভাল হবে। 



বাল-গোপালের কাহিনী ; 
জা শি ০৯ তাপ শপ এড ১০৭, ৯ তত বক 

স্বামী বিবেকানন্দ 

একদিন শীতের অপরাহে, পাঠশালায় যাবার জন্য প্রস্তত হ'তে হ'তে গোপাল 

নামে একটি ব্রাঙ্গণ-বালক তার মাকে ডেকে ব'লল, “ম1, বনের পথ দিয়ে এক এক। পাঠশালায় 

যেতে আমার বড় ভয় করে। অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে হয় চাকর, না-হয় আর কেউ আসে। 

পাঠশালায় পৌছে দেবার জন্যও আসে, আবার বাড়ি নিয়ে যেতেও আসে । আমায় কেন 

কেউ সঙ্গে ক'রে বাড়ি নিয়ে আসে না, ম1?' 
একটি গ্রামা-পাঠশালার ছাত্র গোপাল। সকালে-বিকালে তার পাঠশালা ব'সত। 

বিকালের ছুটির পর,-শীতের দিনে, বাড়ি আসতে আসতে পথেই মধ্ধ্যা হয়ে যেত। তাছাড়া 

পাঠশালার পথটিও নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে একে বেঁকে গিয়েছে। কাজেই অন্ধকারে একলাটি 

এ পথে আসতে গোপালের ভয় ক'রত। 

গোপালের ম বিধবা । শৈশবেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছিল। নিষ্ঠাবান্ ত্রাঙ্গণের 

মতো! অধ্যয়ন-অধ্যাপন, ঙ্জন-যাজন নিয়েই গোপালের বাবার দিন কাটত, সংসারের সুখ- 

সমৃদ্ধির দিকে তার দৃষ্টি ছিল না । আবার তার মৃত্যুর পর দুঃখিনী বিপব! তার মা যেন বিষয়- 

ব্যাপার থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিলেন, যদ্দিও £স-সবের সঙ্গে যোগাযোগ কোনদিনই তার 
বেশী ছিল না। তথন ভগবানের উপর সম্পূর্ণ শির্ভর ক'রে, নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান-উপাসনা, যম- 

নিয়ম প্রভৃতি পালন ক'রে চরম-মুক্তিদাতা। যে মৃত্যু, তারই জন্ঠ ধৈর্য সহকারে তিনি অপেক্ষা 
করছিলেন। অন্তরে আশ! ছিল-মৃত্যুর পরপারে, অন্তহীন জীবনের পথে, যিনি তাঁর ভালো- 
মন্দের সাথী, সুখ-ছুঃখের অংশভাগী সেই দয়িতের সঙ্গে আবার মিলিত হবেন ।"*" 

নিজের একটি পর্ণকুটিরেই তিনি বাস করতেন। তার স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন, ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিত-ছিসাবে একখণ্ড ধানজমি কেউ তাকে দান করেছিল । সে-জমিতে যে ধান উৎপন্ন 

হ'ত বিধবার প্রয়োজনের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট । এ-ছাড়া, কুটিরটিকে ঘিরে আরও কিছু 
জমি ছিল। সেখানে বাশ-ঝাড় ছিল, কয়েকটি নারকেল গাছ ছিল, আর ছিল দু-চারটি আম 
ও লিচুর চার1। গ্রামবাসীদের সাহায্যে সেগুলি থেকেও প্রচুর ফলমূল পাওয়া! যেত। এরও 

উপর আর য| লাগত, তার জন্ঠ প্রতিদিন অনেকট। সময় তিনি চরকায় সুতা কাটতেন |." 
প্রভাতের প্রথম স্বর্-কিরণ তালগাছের চুড়ায় চুড়ায় প্রতিফলিত হবার বহুপূর্বে তিনি 

ঘুম থেকে উঠতেন। তখনও প্রভাতী পাখির কল-কাকলি শুরু হ'ত না। একটি সামান্ত 
মাছুর আর তার উপর বিছানে। একখান]1 কথ্থল-_-এই ছিল তার শধ্যাঁ। সেই দীন শয্যাটিতে 

বসে অতি প্রত্যুষ থেকে তিনি ন্বামগান আরস্ত করতেন। পুণ্যক্কলোক নারীদের পৃত চরিতকথ! 
কীর্তন করতেন, খষিদের প্রণাম জানাতেন, আর জপ করতেন। জপ করতেন মানুষের 

পরমাশ্রয় নারায়ণের নাম, করুণাময় মহাদেবের নাম, আর জগত্তারিণী তারাদেবীর নাম। 
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সর্বোপরি অন্তরের সর্ব-আকুতি নিবেদন করতেন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দেবতা__শ্রীকৃষের 
কাছে, ধিনি করুণায় বিগলিত হয়ে মাহষের শিক্ষার জন্ত, ব্রাণের জন্ত বাল-গোপালমূর্তিতে 
মত্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে প্রার্থনার ফলে তার অন্তরের এক বিচিত্র আনন্দাহুভৃতি 
জেগে উঠত। মনে হ'ত তিনি যেন নিজস্বামীর সহিত একত্র হয়ে ভগবান্ শ্রীক্ের সঙ্গে 
মিলিত হবার বাঞ্চিত পথে আরও একটি দিন এগিয়ে গেলেন। 

কুটিরের অনতিদূরে ছিল একটি নদী। দিবারস্ের পূর্বেই সেই নদীতে তার ক্সান হয়ে 
যেত। ক্নানকালে তার প্রার্থনা ছিল -“হে দেবতা।, নদীর নির্মলজলে স্নান ক'রে দেহটি আমার 

যেমন পবিত্র হ'ল--ক্সিধ্ধ হ'ল, তোমার করুণায় আমার অন্তরটিও যেন তেমনি পবিভ্র-_-তেমনি 
ল্িগ্ধ হয়ে যায়, 

তারপর সগ্ভোধোত শুদ্ধ একটি শ্বেতবস্ত্র পরিধান ক'রে তিনি পুণ্প-চয়ন করতেন, সুগন্ধ 
চন্দন প্রস্তত করতেন বৃত্তাকৃতি চণ্দন-পাটায়, এবং তুলসীপত্র আহরণ ক'রে পুজার উদ্দেশ্টে 
ছোট ঠাকুরথরটিতে প্রবেশ করতেন। সে ঘরে তার বাল-গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

একটি রেশমী চন্দ্রাতপের নীচে, জুদৃশ্ব দারু-নিমিত সিংহাসনে, ভেলভেটের কোমল গদির 
উপরে, প্রায় পুষ্পাবৃত অবস্থায় থাকত শ্রীক্ুষ্ণের সেই ধাতুনি্সিত বাল-গোপাল মুতিটি। 

মায়ের প্রাণ আ্রীভগবান্কে পুরন্ধপে কল্পনা করেই শুধু তৃপ্তিলাভ ক'রত। তার স্বামী 

জীবিতকালে কতদিন কতবার বেদোতক্ত সেই নিরাকার, নিরবয়ব, নৈর্ব/ক্তিক দেবতার বর্ণন! 
তাকে শুনিয়েছেন। সর্ব-ন্তর দ্িয়ে সে-সব অনবছা কথা তিনি শ্রবণ করতেন, অকুণটচিত্তে 

রব সত্য ব'লে সেগুলি বিশ্বাস করতেন। কিন্তুহায়! শিক্ষাহীন ও শক্কিহীন এক নারীর 

পক্ষে সে বিরাটকে ধারণা কর! কিরূপে সম্ভব? তাছাড়া শাস্ত্রে তো এ-কথাও লিপিবদ্ধ 
রয়েছে_যে যে-ভাবে আমাকে ভজন1 করে, সে সে-ভাবেই আমাকে লাভ ক'রে থাকে । 

মানুষ যুগে যুগে আমারই প্রদ্মশিত পথ অন্থসরণ ক'রে থাকে । 
যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাংস্তথৈৰ ভজা ম্যহম্। 
মম বত্মঁহবর্তন্তে মন্ষ্যা পার্থ সর্বশঃ | 

এবং এঁ ভাবটিতেই তার অন্তর ভরে যেত, অতিরিক্ত আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল ন| | 
এইভাবেই কাটছিল তার জীবন। হৃদয়ের সকল ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম বাল-গোপাল 

শ্রীক্্চে তিনি সমর্পণ করেছিলেন এবং সে সমর্পণটি বিশেষভাবে তার ক্ষুদ্র ধাতু-বিগ্রহটিকে ঘিবেই 
নিয়ত লুতা-তন্তর মতো আবতিত হ'ত। তাছাড়া! ভগবানের এ-বাণীটিও তার শোন! ছিল _ 

“রক্তমাংসের তৈরী মাহষকে তুমি যেমন সেবা! করো। আমাকেও তেমনি প্রেম পবিত্রতা 
দ্রিয়ে সেবা কর । আমি সেই সেবা গ্রহণ ক'রব।, 

সুতরাং সেবাই তিনি করতেন ; যে-ভাবে নিজ প্রভৃূকে মাহ্ষ সেবা করে? যে-ভাবে 

সেবা করে গুরুকে, সর্বোপরি তার নয়নের নিধি পুক্রকে, একমাত্র সন্তানকে তিনি যেভাবে 

সেবা করতেন--শ্রীকুষ্ণকেও তেমনিভ|বেই সেবা! করতেন। প্রতিদিন ধাতুমুতিটিকে তিনি 
স্নান করাতেন, সাজাতেন, ধৃপধূন! দিতেন তার জামনে। কিন্তু ভোগ বা নৈবেঘ্ধ? হায়, 
দরিদ্র বিধবার সে সামর্থ্য কোথায়? দুঃখে তার চোখে জল আসতঃ আর সঙ্গে সঙ্গে প্মরণ 
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করতেন স্বামার কাছে শোন! সেই শাস্ত্রবচন, ভগবানের সেই অভগ়্-উক্তি--পত্রঃ পুষ্প, ফল, 
জল--ভক্তির সঙ্গে যে আমাকে যাঁ-কিছু দান করে, আমি তাই গ্রহণ ক'রে থাকি। 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে। মে ভক্ত্য| প্রযচ্ছতি | 

তদহং ভক্ঞ্যপহ্ৃতমশ্লামি প্রযতা স্বনঃ ॥ 

সৃতরাং তার প্রার্থনা ছিল এই মন্ত্রে: হে দেবতা, এই বিপুল! পৃথিবীতে কত বিচিত্র 

কুম্থম তোমারই প্রীতির জন্য নিয়ত ফুটে উঠছে, তবু আমার তুচ্ছ বনফুল ক-টি তুমি গ্রহণ কর। 
তুমি বিশাল বিশ্বের অন্নদাতা, তথাপি আমার সামান্ত ফলের নৈবেছ্য গ্রহণ কর। আমি 
শক্তিহীন, শিক্ষাহীন। তুমিই আমার দেবতা, আমার প্রাণের রাখাল, আমার পুভ্র। 

তুমি কূপ! ক'রে আমার পৃজ1-অর্চন! সার্থক কর, আমার প্রেম কামনাহীন কর।**' 
পুজার ফল ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে সে ফলও তুমিই গ্রহণ কর। আমাকে দাও 

প্রেম, শুধু প্রেম-যে-প্রেম অন্ত কোন প্রতিদানের প্রত্যাশ! রাখে না, প্রেম ভিন্ন আর কিছু 
আকাজ্জ। করে না। 

হয়তে। হঠাৎ কোনদিন গ্রামের বাউল-বৈরাগী মায়ের ক্ষুদ্র আঙিনায় এসে দীড়ায় 

এবং প্রভাতী সুরে গান ধরে-_- 

শোনরে মান্ম ভাই, প্রেমের কথা কয়ে যাই 

(আমি) জ্ঞানের ডাকে ভয় করিনে- প্রেমের ডাকে করি ভয়; 
আমার আসন কাপে 

প্রেমের ডাকে; প্রেমাশ্রুতে হই উদয় । 
নিত্যমুক্ত যেই ভগবান্ নিরবয়ব ব্রঙ্গ যেই, 
প্রেমের দায়ে নরকব্ধপে 
তাবি খেল! দেখতে পাই; তারি লীল! জানতে পাই । 
বৃন্দাবনের কুপ্জছায়ে জ্ঞানের কিব। প্রকাশ ছিল? 

রাখাল বালক গোপ-বালিক! শাস্ত্র কবে পড়েছিল? 

কিন্ত তার! প্রেমিক ছিল, ছিল ভালবাসায় ভরা, 

তাইতে1 তাদের প্রেমের পাশে আমি চির রইনু ধরা। 

এষনি ক'রে তার মাতৃঘ্দয় যেন ভাগবত-সত্তার মধ্যেই নিজের পুভ্রটিকে লাভ করেছিল 
এবং দেব-গোপালের নামান্বসারে পুলের নামও তিনি রেখেছিলেন-গোপাল। তাকে 

অবলশ্ধন করেই এ-জগতের বুকে নিজের মনটিকে ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 

নতুবা পারধিব-বন্ধনহীন তার মন মুহুমুন্থঃ জাগতিক সবকিছুর উদ” ধাবিত হা'ত। এ মাটির 

পৃথিবীতে তার যে প্রাত্যহিক জীবন, ত1 ছিল যেন অনেকটা কলের মতো, শিশ্রাণ যন্ত্রের 

মতো । বস্তুতঃ তার চলা-ফেরা, তার চিন্তা সুখ, এক কথায় তার সমগ্রজীবনটুকু কি এ ক্ষুদ্র 

বালকটিকে ঘিরেই আবর্তিত ছিল না? হ্যা, তাই ছিল । 

বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, আব তিনি তার মাতৃত্ব্য়ে সকল কোমলত। 

দিয়ে এ শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেছেন । আজ সে পাঠশালায় যাবার মতো! বড় 
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হয়েছে, পাঠশালায় সে যাবে । তাই ছাত্রজীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলে! সংগ্রহ করবার 

জন্য মার কত দীর্ঘদিনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ! 

প্রয়োজন অবশ্য খুব বেশী ছিল না1। যে-দেশে মাটির প্রদীপে একছটাক তেল ঢেলে 
আর একট কাপড়ের সলতে লাগিয়ে আলে। জেলে প্রফুল্ল চিত্তে মানুষ বিছ্যাচর্চায় দিন কাটায়, 

যেখানে ঘাসের তৈরী একটি মাদুর ভিন্ন আর কোন আসবাব-পত্রেরই প্রয়োজন হয় না, 

সে-দেশের ছাত্রজীবনের প্রয়োজন খুব বেশী হবার কথাও নয়। তবুও সামান্ত যে দু-চারটি 
জিনিসের প্রয়োজন ছিল, ত1 সংগ্রহ করতেই দবিদ্র বিধবাকে বহুদিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল । 

দিনের পর দিন চরকায় স্থতা কেটে গোপালের জন্ত একখান পরবার কাপড় এবং একখান! 

গায়ে দেবার চাদর তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সংগ্রহ করতে হয়েছিল মাছুর-জাতীয় 

ছোট একটি আসন, যার উপর দোয়াত, খাগের কলম প্রভৃতি রেখে গোপাল লিখবে এবং 

পরে যেটিকে গুটিয়ে বগলদাব1! ক'রে পাঠশালায় যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর ফিরবার 

সময় সঙ্গে নিয়ে আসবে । 

তারপর যে-শুভদ্িনটিতে গোপালের বিগ্ভারস্ত হ'ল, সে প্রথম অ, আ লিখতে চেষ্টা 

ক'রল-_-সে-দিনটি ছুঃখিনী যায়ের কাছে যে কী আনন্দের দিন ছিল, তা মা ভিন্ন অন্যের পক্ষে 

পরিমাপ কর! সম্ভব নয়। কিন্ত আজ? আজ তার মনে একটি গভীর বিষাদের ছায়া পড়েছে। 

বনপথ দিয়ে একা! যেতে-আসতে গোপাল ভয় পাচ্ছে, কে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? এর 

আগে কোনদিন নিজের বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য এমন ক'রে তিনি ভাবেননি, অন্থভব 

করেননি । মুহুর্তের জন্ত চতুর্দিক যেন অর্ধকারে ঢেকে গেল। কিন্ত পরক্ষণেই তার মনে 
পড়ল ভগবানের সেই চিরন্তন আশ্বাসবাণী _ 

অনন্তাশ্চিন্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পধুপাসতে । 

তেমাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ 

একান্তভাবে -অনন্যচিত্ত হয়ে যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করে, আমি তার সকল ভার স্বয়ং 

বহন ক'রে থাকি। আর ঠার বিশ্বাসী মন এ আশ্বাস-বাণীতেই একটি আশ্রয় খুজে পেল ।*** 
তারপর চোখের জল মুছে ছেলেকে বললেন--“ভয় কি বাবা! এঁ বনে আমার আর 

একটি ছেলে থাকে, তারও নাম গোপাল । সে তোমার বড় ভাই। বনভূমির অন্ধকার পথে 

যখন তুমি ভয় পাবে, তখন তোমার দাদাকে ডেকে11, 

বিশ্বাসী মায়ের পুত্র গোপাল । সেও "তাই সকল অন্তর দিয়েই মার কথ। বিশ্বাস 

করল।**' : 

তারপর সেদিন অপরাহে -পাঠশাল! থেকে ফেরবার পথে অরণ্যভূমির নিঝিড়তায় ভয় 

পেয়েই মায়ের নির্রেশে অনুসারে বালক তার বনের ভাইটিকে ডাক দিল -'গোপাল-দাদা, 

তুমি কি এখানে আছ? ম! বলেছেন, তুমি এই বনে থাকো; বলেছেন, তোমাকে ডাকতে । 

একলাটি আমার বড় ভয় করছে, ভাই !, 

তখন দুর বনাস্তরাল থেকে শব্দ ভেসে এল--'ভয় নেই ভাই, এই তে! আমি রয়েছি। 
ভয় কিসের, তুমি বাড়ি যাও ।' 
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সেদিন থেকে, এমনি ক'রে দিনের পর দিন গোপাল তার বনের দাদাকে ডাকে, আর 

একই স্বর শুনতে পায়। বাড়ি এসে মাকে সে-সব কথ! সে বলে, আর ম1 বিস্ময়ে প্রেমে 

মুধ্ধ হয়ে শৌনেন সে কাহিনী । তারপর একদ্দিন মা তাকে বললেন--“বাবা, এর পর যখন 

তোমার রাখাল দাদার সঙ্গে কথ। হবেঃ তখন তাকে বলো সে যেন তোমাকে দেখা দেয়।'** 

পরদিন যথাকালে বনপথে যাবার সময় গোপাল তার ভাইকে ডাক দিল এবং পূর্বের 
মতে উত্তরও এল বন থেকে । কিন্তু এবার মার কথা-মত গোপাল তার দাদাকে দেখ! 

দেবার জন্য একান্ত অনুরোধ করল | ব'লল, “গোপাল দাদা, তোমাকে তো! কোনদিন আমি 

দেখিনি। আজ আমাকে দেখা দাও ।, 

তখন উত্তর শোনা গেল, “ভাই, এখন বড় ব্যস্ত আছি। আজ আমি আসতে পারৰ 

না।' কিন্তু গোপাল ছাড়বে না, সে ৰারবার কাতরভাবে অহরোধ করতে লাগলো । 

তখন অকম্মাৎ বনের ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এল বনের রাখাল। পরনে গোপালকের 

বেশ, মাথায় ছোট্ট মুকুট-তাতে বসানো শিখিপুচ্ছ, হাতে বাঁশের বাশী। 
দুইটি বালকই তখন মহাখুশী। একসঙ্গে তার! খেল! ক'রল, গাছে উঠল, ফল কুড়ালোঃ 

ফুল কুড়ালো-_-বনের গোপাল আর ছুঃখিনী মায়ের গোপাল -ছু-টি ভাই। খেলতে খেলতে 
পাঠশালার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এল এবং গোপাল একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও পাঠশালার পথে 

চলে গেল। 

সেদিন তার পাঠ প্রায় ভূল হয়ে গেছে। সমগ্র অস্তর উৎ্স্থক হয়ে রয়েছে কেবল বনে 

ফিরে রাখাল দাদার সঙ্গে আবার খেল। করবার প্রবল আকাজ্কায়।'** 

এইভাবে কয়েকমাস সময় কেটে গেল। দ্রিনের পর দ্রিন পস্তানের বিচিত্র কাহিনী 
শুনতেন ম, আর ভগবানের অপার করুণার কথ! চিন্তা ক'রে নিজের দৈন্য বৈধব্য প্রভৃতি 

সব কিছু ভুলে যেতেন। ছ্ুঃখকে মনে মনে গ্রহণ করতেন ভগবানের অনন্ত আশীর্বাদ বলে । 

এরপর পাঠশালার গুরুমশায়ের গৃহে একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের দিন এল | সে-কালে গ্রাম্য- 

পাঠশালার পণ্ডিতগণ একাই অনেকগুলি ছেলেকে লেখাপড়া! শেখাতেন। নির্ধারিত বেতন 

হিসাবেও তার। বিশেষ কিছু গ্রহণ করতেন না। কিন্ত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম উপস্থিত হ'লে 

ছাত্রের! নানা উপটৌকন দিত শিক্ষককে এবং সে-সবের উপর তার! অনেকাংশে নির্ভরও করতেন । 
কাজেই গোপালের গুরুমশায়ও ছাত্রদের কাছে অহৃষ্ঠান উপলক্ষে উপঢৌকনের জন্ 

অন্নরোধ জানালেন এবং প্রত্যেক ছাত্র সাধ্যমত সে অহ্রোধ রক্ষাও ক'রল। কেউ দিল অর্থ, 

কেউ দিল অন্ত কোন দ্রব্য-সামগ্রী। কিন্তু ছুঃখিনী বিধবার পুভ্র গোপাল ? হায়, 

উপঢৌকনের সামগ্রা সে কোথায় পাবে? তাই অন্ত পড়ুয়ারা একটু বিদ্রপের হাসি হেসে__ 
কে কি দেবে, তার বিবরণ গোপালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে বেড়াতে লাগলো । 

সে রাত্রে মনে গভীর ছুঃখ নিয়ে গোপাল মাকে সব কথা ব'লল। বলল, “গুরুমশায়ের 

জন্য কিছু দিতেই হবে।" কিন্ত মায়ের তে। কোন সম্বলই নেই, কি দেবেন তিনি? 

অবশেষে তিনি স্থির করলেন, য! চিরদিন ক'রে এসেছেন জীবনের সর্বাবস্থায়, আজও 

তাই করবেন, রাখালরপী শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করবেন। তার কাছেই চাইবেন, ষদি কিছু 
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প্রয়োজন হয়। সুতরাং ছেলেকে বললেন, সে যেন তার বনের রাখাল-দাদার কাছে 

গুরুমশায়ের জন্ত কিছু চেয়ে নেয়। 

পরদিন বনের পথে রাখাল-দাদার সঙ্গে যথানিয়মে গোপালের দেখ! হ'ল, ছুজনে কিছুক্ষণ 

খেলাধুলাও ক'রল। তারপর বিদায় নেবার কালে গোপাল তার দুঃখের কথা জানালে! 

রাখাল-দাদাকে, অহ্থরোধ ক'রল গুরুমশীয়কে দেবার মতো! কিছু উপহার সে যেন তাকে দেয়। 

রাখাল ব'লল, “ভাই গোপাল, আমি সামান্ত বনের রাখাল। মাঠে মাঠে গোরু 
চরাই। আমার তো! টাকা-পয়সা নেই, ভাই। তবে তোমার রাখাল দাদার উপহারশ্বরূপ 

এই ছোট ক্ষীরের বাটিটি তুমি নাও, এইটি তোমার গুরুমশায়কে উপহার দিও |" 
গোপালের তখন আনন্দ আর ধরে না। একে তে গুরুমশায়ের জন্য কিছু উপহার 

হাতে পেয়েই সে খুশী, তার উপর সে-উপহার এসেছে রাখাল-দাদার কাছ থেকে । অতি 

দ্রুত সে পাঠশালায় চলে গেল। পাঠশালার অন্তান্ত ছাত্রের তখন সার দিয়ে দাড়িয়ে এক 

এক ক'রে গুরুমশায়ের হাতে তাদের উপহার তুলে দিচ্ছে। গোপালও কম্পিতবক্ষে সারের 

পিছনে গিয়ে দাড়ালো । ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভাল ভাল উপহার ছিল, 

সুতরাং পিতৃহীন দরিদ্র বালকের তুচ্ছ উপহারের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখল না। 
সে-তাচ্ছিল্যে গোপাল যেন দমে গেল, ছঃখে তার চোখে জল এল। অবশেষে 

হঠাৎ গুরুমশায়ের চোখ পণ্ড়ল তার দ্রিকে। তিনি তখন তার হাত থেকে ক্ষীরের পাত্রটি 
নিয়ে অন্ত একটি বৃহৎ পাত্রে ঢেলে দিলেন। কিন্ত একি! মুহূর্তে সে শৃন্যপাত্র আবার ক্ষীরে 
পূর্ণ হয়ে গেল! আবার ঢাললেন, আবারও পূর্ণ হ'ল। এমনি যতবার তিনি ঢালেন, 
ততবারই পাত্রটি মুহুর্তে ভরে ওঠে ! 

উপস্থিত সকলে তে! একেবারে স্তম্ভিত । গুরুমশায় তখন ছ্-হাতে গোপালকে কোলে 

তুলে নিলেন। বললেন, “এ-পাত্র তুই কোথায় পেলি, বাব! ?' 
গোপাল তখন পণ্ডিতমশায়ের কাছে তার বনের রাখাল-দাদার কাহিনী আহ্বপৃবিক 

বর্ণনা ক'রল। কেমন ক'রে সে তাকে প্রতিদিন ভাকে এবং সাড়া পায়; কেমন ক'রে 
প্রতিদিন দু-জনে তারা খেল। করে এবং কেমন ক'রে এ ক্ষীরের ছোট পাত্রটিও রাখাল-দাদার 

হাত থেকেই সে পেয়েছে। 
সব কথ! শুনে গুরুমশায় তখনই তার সঙ্গে বনে গিয়ে সেই অদ্ভুত রাখাল-বালককে 

দেখতে চাইলেন এবং গোপালও মহানন্দে তাকে নিয়ে চলল | বনস্বলীতে গিয়ে অন্তদিনের 
মতে! আজও সে তার দাদাকে ডাকলো, কিন্ত সেদিন কোন উত্তর শোনা গেল ন1। গোপাল 

বার বার ডাকতে লাগলো» তবু কোন জবাব এল না । তখন অতি করুণ স্বরে গোপাল 

বলল, 'রাখাল-দাদা, আজ তুমি আমার ভাকে লাড়া দিচ্ছ না? তুমি উত্তর না দিলে এরা 

যে মনে করবেন, আমি মিথ্যা কথা বলছি।” 

তখন অতিরৃর বনপ্রদেশ থেকে একটি স্বর ভেসে এল--এক অশরীরী শব্ধ, কে ধেন 
বলছে, "ভাই, তোমার আর মায়ের ভক্তি-বিশ্বাসের টানেই আমি তোমার কাছে যাই। কিন্ত 

তোমার গুরুমশায়ের এখনও অনেক দেরি, তাকে ব'লে! সে-কথা।” 
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অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভৃষণ সেন 

রামমোহনের জীবন ও বাণীকে কেন্ত্র ক'রে 

এতিহাসিক প্রয়োজনে অগৌণে ত্রাঙ্ষধর্ম ও 
সমাজ গড়ে উঠল, যাঁর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন 

স্তরে রয়েছেন যথাক্রমে মহণি দেবেন্দ্রনাথ, খষি 
রাজনারায়ণ বস্থু, ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্রৎ এবং 

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমমোহন বন 

প্রমুখ আদি নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মলমাজের 

নেতৃবর্গ। এ-সবই উনবিংশ শতাব্দীর ঘটন1; 
বাংলার ব্রাহ্মপমাজ তার নানাবিধ কার্ষধারার 

মধ্য দিয়ে এ দেশের জাতীয়তাবাদকে অস্কুরিত 

করেছে,পরিপোষণ করেছে, এ-দ্রেশের বিরাট 

হিন্দুসমাজের তৎকালীন দ্ুর্গতিতে একমাত্র 

ভরসাস্থল কলকাতা৭ ইংরেজী-জানা পশ্চিমের 

আলোকপ্রাপ্ত মশ্যবিত্ব অন্প্রদদায়কে আত্ম- 

বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে। বাংলার 

তিথ। সমগ্র ভারতের মহামানবন্রয়- রবীন্দ্রনাথ, 

নরেন্দ্রনাথ এবং অরবিন্দকে এই সমাজই প্রথম 

আশ্রয় দিয়েছিল। 

তবুও বলতে হবে ব্রাহ্ষসমাজের মধ্যে সমগ্র 

ভাবে রামমোহন আবদ্ধ নন। বস্ততঃ রাম- 

যোহনের জীবনদর্শন উপলব্ধি করতে পেরে- 

ছিলেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি । রামমোহন নিজে যা 
কখনও করেননি এবং করতে চাননি, শেষ পর্যস্ত 

তাই করলে বা করতে বাধ্য হ'ল ব্রাঙ্গঘমাজ। 

হিন্ুধর্মকে পৌত্তলিক ধর্মজ্ঞানে বর্জন করা হ'ল। 
বিরাট ব্যাপক হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 

গেল ব্রাঙ্মঘধমাজ, আবদ্ধ হ'ল শহরাঞ্চলে 

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কয়েকটি পরিবারের গণ্ডির 

মধ্যে। এর জন্ত কতটা! দায়ী গোড়া রক্ষণশীল 

হিন্বসমাজ আর কতট দায়ী ব্রাহ্গমমাজ 

নিজে-_সে আলোচন। অবান্তর। শুধু এটুকু 

বলব যে, এ বিচ্ছিন্নত। ব্রাহ্মপমাজের গুদার্যকে 

ব্যাহত করেছিল, রামমোহনের বৈদাস্তিক 

দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে সমাজ থেকে সমহবয়ের স্তর 

গিয়েছিল হারিয়ে । 

ব্রাঙ্গঘমাজের আবেদন জনমানমে কোন 

রেখাপাতই করতে পারেননি । যেখানে 

সত্যিকার ভারতবর্ষ রয়েছে, সেই কোটি কোটি 

সাধারণ মাহ্ৃষের যে পল্লী-অঞ্চল, সেখানে 

নিগুণ ব্রদ্দের উপাসনা! কোন প্রভাবই বিস্তার 

করতে পারলো না। শেষ পর্যস্ত সংস্কার মানে 

দাড়ালো! ধ্বংস-সাধন। হিন্দুর জাতিভেদ, 

তার ক্রিঘাকাণ্ড-বারিধি, অসংখ্য দেবদেবী- 

পূজা, তাদের মধ্যে কালক্রমে বছ ছূর্নীতি 
প্রবেশ করলেও একেবারে অর্থহীন জঞ্জালে 

পরিণত হয়নি । পুরুষাহ্ক্রমে চলে-আস! 

ব্রত নিয়ম পুজা পার্ধণাদি হিন্ুসমাজ যে 
মস্তিষ্কের শত আবেদনে, যুক্তির সহ জাল- 

বিস্তারেও ছাড়বে না। ব্রাঙ্গঘমাজ হৃদয় 

দিয়ে তা অনুভব করতে না পেরে অবজ্ঞা-ও 

অশ্রদ্ধা-মিশ্রিত করুণার চোখে বাংলার তথা 

ভারতের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীকে দেখতে 

লাগলে! | ব্রাঙ্মলমাজ এভাবে গণ্ডিবদ্ধ তথা- 

কথিত আলোক-প্রাপ্তদের সমাজে পরিণত 

হল। রবীন্দ্রনাথ, তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্তাসে 
(“গোরা' ) এই ত্রাঙ্মদেরই চিত্র একেছেন £ 

পাহ্বাবু নিজে বাঙালী হয়েও পাউরুটি চিবোতে 
চিবোতে* যখন চরম অবজ্ঞা ও শ্রদ্ধাহীনতা! 



৬৬৪ 

প্রকাশ করছিল, তখন গোরা আশ্চর্য শান্ত 

কিন্ত দূঢম্বরে বলেছিলঃ “মিথ্য] পাপ? মিথ্যা 

নিন্দা আরও পাপ এবং স্বজাতির মিথ্য। নিন্দার 

মত পাপ অল্পই আছে।, কিন্ত তাতে পাহ্ুবাবু 
নিবৃত্ত তে৷ হলই না, গলার স্বর সগডমে চড়িয়ে 
আরও কটুভাবা প্রয়োগ করতে লাগলো 

স্বজাতি-শিন্দায়।--“পাহ্ছবাবুদের ব্রাক্মলমাজে' 
মনে প্রাণে খাঁটি ব্রাঙ্গ পরম উদার ও শ্রদ্ধাবান্ 

“পরেশবাবুর' তাই কোন স্থান হ'ল ন]। 
একদ। স্বামীজীকে জিজ্ঞাস1 কর! হয়েছিল : 

ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মের কী সম্বন্ধ? স্বামীজী 

উত্তরে বলেছিলেন, “ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে কিপার- 

গার্টেন বিদ্ভালয়। জগতে এখন যে অবস্থা 

তাতে ওটি এখনও পুরাপুরি আবশ্যক । তবে 

লোককে নৃতন নৃতন অহ্ষ্ঠান দিতে হবে! 

কতক গুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত, এই কাজের 
ভার লওয়া।**,আমার মূলমন্ত্র বিনাশ নয়। 

বর্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে নৃতন নৃতন ক্রিয়া- 
কাণ্ড করতে হবে" (বাণী ও রচন1--৯ খণ্ড, পৃঃ 

লক্ষণীয় স্বামীজী নিপ্রাণ খোলসে 

পরিণত ক্রিয়াকাগুগুলিকে আকড়ে থাকার 

গৌড়ামিকে তীব্র নিন্দা করেছেন । কুজ্তকোনম্ 
বক্তৃতায় (বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪) 

স্বামীজী আরও বিশদভাবে বলেছেন সংস্কার 

-কাকে বলে। “বিগত প্রায় একশত বৎসর 

যাবৎ আমাদের দেশ সমাজসংস্কারকগণে ও 

তাহাদের নানাবিধ সমাজসংস্কার-সমবনধীস্ 

প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে | এই সংস্কারকগণের 
চরিত্রের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। 
'**কিন্ত দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী 

সমাজসংস্কার-আন্দোলনের কলে সমগ্রদেশে 

কোন শুভফল হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে 

সহ সহত্র বক্তৃতা হইয়া গেছে হিন্দুজাতি ও 
হিন্দুসভ্যতার মস্তকে অজশ্র অভিশাপ ও 

৪৬৭ ) 

উদ্বোধন [ ৬&তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 

নিন্বাবাদ বধিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি 
সমাজের বাস্তবিক কোন উপকার হয় নাই। 

***ইহার কারণ বাহির কর! শক্ত নহে। 
নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণই ইহার কারণ।"*" 
আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কার পাশ্চাত্য 

কার্ধপ্রণালীর বিচারশৃন্ত অস্থকরণ-মাত্র ।**এই 
জন্ত আমি কোন সংস্কার চাহি না। আমার 

আদর্শ- জাতীয় সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও 

পরিণতি ।**'তোমাদের মিকট ইহাই বক্তব্য 
যে, তোমর! সকল মাহ্ৃষের একত্ব ও মানবের 

অন্তণিহিত দেবত্ব--এই ধদান্তিক আদর্শ 
উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিতে থাকে ।"'এখন 

আমাদের জাতীয় আচার-ব্যবহারে যে-সকল 

পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও 

ঘটিবে, সেগুলিও তাহার) (অর্থাৎ আমাদের 

প্রাচীন স্মৃতিকারেরা ) যথার্থই বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন ।***আমাদের হয় সম্মুখে, নয় পম্চাতে 

যাইতে হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীন 
কালে বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন" 

আমাদিগকে তাহাদের অপেক্ষাও মহত্তর 

কর্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন 

পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়! কিরূপে 

সম্ভব 1'*-পম্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন 

হইবে, মৃত্যু হইবে। অতএব অগ্রসর হও; 
মহত্তর কর্মসমূুহের অঞষ্ঠান কর।' আলোক- 

প্রাপ্ত সমাজের মাত্রাধিক পশ্চিম-ল্রীতি এবং 

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অত্যধিক অতীত-প্রীতি 

-উভয়কেই বিরূপ সমালোচনার বাণে বিদ্ধ 

করেছেন স্বামীজী। 

বৈদাস্তিক রামমোহনের উত্তরাধিকারের 

দাবি নিয়েও ব্রাঙ্গঘমাজ পারেনি এভাবে 

সংস্কার-কার্ষে অগ্রসর হ'তে । পারেনি প্রতি- 

ক্রিয়াশীল সক্কীর্ণমন| গৌড়! রক্ষণণীল মমাজও, 
যে সমাজ আধ্যাত্মিক ভূমি থেকে বিছাত 
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লৌকিক ধর্মের খুঁটিনাটি আচার-উপচারের 
তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে একটা 

প্রাচীনত্ব আরোপ ক'রে সদস্ভে জাহির ক'রত, 

পাজির বিধানকে চালাত বেদের বিধান ঝলে। 

তবে ব্রাঙ্গঘমাজের কাছে যে-পরিমাণ আশা 

নিয়ে নৃতন ভারত উপস্থিত হয়েছিল, সে আশা! 
অবশ্য গৌড়! পুরোহিত-তন্ত্রশাসিত রক্ষণণীল 

হিন্দুসমাজের কাছে কথনও করেনি | 

আশাভঙ্গের মনস্তাপে নৃতন ভারত বুঝি 
নৃতন ক'রে আবার ধ্যানে বসল, অস্ফুট কে 

প্রার্থনা জানালে, “অনাগত বিধাতা! স্বাগতম্।, 

এলেন ছুর্গম পল্লী-অঞ্চল থেকে পায়ে হেটে 

কলকাতার উপকণ্ঠে রামকৃ্ণ--দক্ষিণেশ্বরের 

ভবতারিণী কালীর সামান্ত পুরোহিত হয়ে। 
মাদ্রাজে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় (বাণী ও রচন1-_- 
৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০) স্বামীজী এদেশের ইতিহাস- 

ষ্ঠ যুগন্ধর পুরুষদের জীবন-পর্যালোচনার 

স্যোগে তার গুরু রামকঞ্জের আবির্তাবকে 

বর্ণনা করেছেন এভাবে £ 

এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় 

হইয়াছিল,**যিনি একাধারে শঙ্কবরের উজ্জ্বল 

মেধা ও চৈতন্তের বিশাল হৃদয়ের অপ্রিকারী 

হইবেন, ধাহার হদয় ভারতে বা ভারতের 
বাহিরে দরিদ্র ছুর্বল পতিত সকলের জন্ত 

কাদিবে, অথচ ধাহার বিশালবুদ্ধি এমন 
মহৎ তত্তদকল উদ্ভাবশ করিবে এবং এরূপ 

বিস্ময়কর সময়ের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিক্ষের 

সামঞ্জস্পূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে। 
'-*অষ্ভুত ব্যাপার এই» তাহার সখগ্র জীবশের 

কার্য এমন এক শহরের শিকট অনুষ্ঠিত হর, 

যে শহর পাশ্চাত্য-ভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল। 

'*প্ুঁথিগত বিগ্ভা তাহার কিছুই ছিল না। 
**কিন্ত প্রত্যেকে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বড় ঝড় উপাধিধারী পর্যন্ত তাহাকে দেখিয়া 

৩ 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন। ৬৬৫ 

একজন মহামনীষী বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন । 

'**ভারতের সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশ-্বরূপ 
যুগাচার্যধ মহাত্বা শ্রারামকৃষ্জের'*“উপদেশ 
আধুনিক যুগে আমাদের নিকট বিশেষ 

কল্যাণপ্রদ | 

কোটি কোটি অজ্ঞ জনগণের তথাকথিত 

পৌত্তলিক হিন্দুপমাজের প্রতিভূ হয়ে রামকৃষ্ণ 
এলেন পাশ্চাত্য-ভাবে উন্ম্ত', শিক্ষা ও ধনগর্বে 

গরিত উপর-তলার আলোকপ্রাপ্ত কলকাতার 

মাহ্ষের কাছে হদয়ের আবেদন নিয়ে। হিন্দু 

পৌত্তলিক নয়, সাকার পৃজ। আর পৌন্তলিকত! 
এক কথা নয়__-সে বাতা তার অলোকসামান্ত 

জীবন-সাধনায় প্রতাক্ষ হয়ে ফুটে উঠেছে। 

ৃন্ময়ী ভবতারিণী মূর্তি কত সহজে চিন্ময় ব্রঙ্গে 
বিলীন হয়ে গেল তার ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে । 

সমশ্রদ্ধায় ব্রহ্মকে পুজা করলেন তিনি মন্দিরে, 
মঘজিদে আর গির্জায় । উপলব্ধ সত্য পরিবেশন 

করলেন-_-'যত মত তত পথ'। “বহুসাধকের 

বহু সাধনার ধারা” তারই সাধনায় মূর্ত হ'ল, 
তাই তো তিনি স্বেশ-আত্মার ঘনীভূত সাধনা- 

মৃতি। যে লৌকিক ধর্ম আচার-উপাচার-সর্বস্ 
হয়েছিল, তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সুদৃঢ় 

আধ্যাত্সিক ভূমির উপর। পৌত্বলিকতার 
অপবাদে বা অপরাধে কোটি কোটি জনগণকে 

পশ্চাতে ফেলে আলোকপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় নরনারী 
নিজের! এগিয়ে যাবার ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে 

যাবার প্রয়াস করছিলেন। এ প্রয়াস ব্যর্থ 

হ'ল। পশ্চাতে রেখেছ খারে, সে তোমারে 

পশ্চাতে টানিছে। “ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ 

মুততিটা সবার কাছে তুলে ধরো, লোক তা 
হ'লে পাগল হয়ে যাবে ।” তখন কি দ্বারে দ্বারে 

চাদা সেধে বেড়াতে হবে। প্রাণ দেবার জগ্ঠ 

ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে। ১৩১৪ সালের 

(১৯৪৮ থু) প্রবাসা পত্রিকায় প্রকাশিত ধারা- 
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বাহিক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ গোরার মুখে এ-কথ! 

তুলে দিয়েছেন। স্বামীজীর মাশসকন্তা। ও 

উত্তরসাধিক| ভগিনী নিবেদিত1 তখন রবীন্দ্র- 

নাথের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ । 

আইরিশ মহিলা মিস নোব্ল্ ভারতবর্ষের 

ক্রোড়ে নবঞ্জন্নলাভে ধন্তা 'লোকমাতা'' 

নিবেদিতা, ববীন্দ্রণাথের গোর।ও তার অজ্ঞাতে 

আইরিশ পিতামাতার সন্তান। কিন্ত ভারত- 

মাতার প্রতীক মা-আনন্দময়ীর (ক্রাড়ে লালিত 

পালিত, ভারতীয় সত্তার একটি বলিষ্ঠ 

বিকাশ এই “গোরা” খাঁটি ব্রাহ্মণ । স্বামীজী 

সমাজসংস্কার ও দেশপ্রেমের যে সংজ্ঞ। 

দ্বিয়েছেন, এবং কর্মক্ষেত্রে “যাগঃ কর্ম 

কৌশলম্? এই শীতির যে পরিচয় দান করেছেন, 
তারই আশ্চর্য প্রতিধ্বনি দেখতে পাই গোরার 

জীবনাদর্শে ও কর্মপারায়। বিনয় সুচরিতাকে 

গোরার পরিচয় দিতে গিয়ে বলছে, “গোরা যে 

হিন্দুসমাজের সমস্তই অসস্কোচে গ্রহণ করতে 

পারছে, তার কারণ, সে খুব একটা বড়ো 

জায়গ! থেকে ভারতবর্মকে দেখছে । তার 

কাছে ভারতবর্ষের ছোট-বড়ে সমস্তই একট! 

মহৎ এক্যের মধ্যে--একট! বৃহৎ সঙ্গীতের মধ্যে 

মিলে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে । সে রকম করে 
দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ব'লে 

ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে বিদেশী 

আদর্শেব সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রতি কেবলই 

অবিচার করি ।' 

“এ বড়ো জায়গাটাই' বেদান্তধর্ম, যর্দিও 
রবীন্দ্রনাথ ত1 খুলে বলেননি, গোড়া প্রতি- 

ক্রিয়াশীল হিন্দুমমাজ তো! দুরের কথা। ব্রাঙ্গ- 

সমাজের কানেও ভারতের এই এঁকতান 

অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, তার কারণ রামমোহনের 

আদর্শ তখন প্রায় লুপ্ত। ইংরেজী-জান! 

শহরবাণী আর সাকার-পৃজায় অহ্থরাগী ও 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

ক্রিয়াকাণ্ডে অঙ্থরক্ত দরিদ্র, মূর্থ কিন্ত সারল্যের 
ও বিশ্বাসের প্রতিমূতি পল্লীবাসীর মধ্যে 
দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। শহরের যারা 

গোঁড়া হিন্দুসমাজের ও প্রতিমাপূজার ধ্বজা- 

ধারী-_যার1! সংখ্যায় ও শক্তিতে ব্রাঙ্গদের 

চেয়ে বেশি, তাদের শক্তি অপচিত হচ্ছে 

প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকুপে ঘুরপাক খেতে 

খেতে । শহরের এই ছুটি সমাজ পরস্পর 

পরস্পরকে তীব্র অশালীন ভাষায় আক্রমণ 

ক'রে চলেছে । মুখে তার যাই বলুক ন1 
কেন, পল্লীসমাজের সঙ্গে শহুরে হিন্দুসমাজের 

প্রধানদেরও ব্যবধান কম দুস্তর ছিল না। 

শিক্ষিত ভারতবাসীর চিত্তলোকে ভারতবর্ষ 

টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রেম নেই, 
ওঁদার্য নেই, নেই কোন জাতীয় বাধন। 

জাগরণের বাণী, একতার বাণী হারিয়ে 

যাচ্ছে। অথবা আড়ালে শিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে 

একট] মহৎ বিকাশের আশায় দিন গুনছে কি? 

এই পটভূমিকায় রামকুষ্*-আবির্ভাবের 
তাৎপর্য বুঝতে হবে। বুঝতে হবে কেমন 

ক'রে বৈদাত্তিক আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে লৌকিক 
ধর্মের সাকার-পুজা যুক্ত হ'ল রামকৃষ্জজীবন- 

হুত্রে। কলকাতার অভিজাত সমাজে, শিক্ষিত 

মধ্যবিভ সমাজে, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্রঃ 

শিবনাথশাস্ত্রী-প্রমুখ ব্রাঙ্গভক্তদের গৃহে বৰ! 

উপাসনা-মন্দিরে তিনি পিছিয্নে-পড়। কোটি 

কোটি জনগণের স্বীকৃতির দাবি নিয়ে উপস্থিত 

ইলেন। তীর অলৌকিক শুদ্ধ অপাপবিদ্ধতা, 
শিশুস্বলভ সারল্য সর্বোপরি ভগৰৎপ্রেম তথা 

মানবপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। সহজ গ্রাম্য ভাষায় 

ও ভাবে সমুদ্রের গভীরতা নিয়ে বেখাপাত 

করলে সকল শ্রেণীর মনীষী ও যুক্তিবাদী, ভক্ত 

ও নাস্তিক্যবাদীর অন্তরে । দক্ষিণেশ্বরের 

তীর্থীভূত মদ্দির-প্রাঙণে দর্শশার্থর ভিড় 



পৌষ, ১৩৭* ] 

ক্রমবর্ধমান। এলেন দলে দলে শিক্ষিত 

তরুণেরা, বৃহত্বর কল্যাণের আহ্বানে ঘরকে 

পর ক'রে। ভারতীয় সত্তার এই নির্মল 

বিকাশের জ্যোতির্ময় মহিম1 তাদের অন্তরকে 

উদ্ভাসিত করলে । নীরব কিন্ত সুদূরপ্রসারী 

এই বিপ্লবের শেষ অধ্যায় ১৮৮১ খুঃ সেই 
মহালগ্নে স্থচিত হ'ল, যখন যুক্তিবাদী, অতৃপ্ত 

চিত্ত, ইংরেজী-শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ 
এক পরম জিজ্ঞাস! নিয়ে এলেন। দর্শন 

করলেন গ্রাম্য নিরক্ষর পুরোহিত-বেশী এই 
যুগন্ধর আচার্ষের জীবন-চর্যায় নবজাগরণের 

জীবন্ত রূপ। বৈদাস্তিক নরেন্দ্রনাথের সকল 

জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে গেল। শাশ্বত ভারতের 

দাবি নতমস্তকে স্বীকার ক'রে নিয়ে পশ্চিমের 

প্রভাবে সঞ্জাত নূতন ভারত বিবেকানন্দ 

সার্থক জীবন খুঁজে গেল। রামকষ্ণ-স্ত্রের 
জীবস্ত ভাষ্য এই বিশ্বপরিব্রাজক ভারতীয় 

সন্ন্যাসী উন্নত জড়বাদী পশ্চিমের দ্ানকে সশ্রদ্ধ 

স্বীকৃতি দান ক'রে মিলনের বাণী, একতার 

বাণী, মুক্তির বাণী প্রচার করলেন বেদান্ত- 

নির্ঘোষে। 

“মদীয় আচার্শদে' গ্রন্থে ( বাণী ও রচনা 

৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫) স্বামী বিবেকানন্দ বায়কৃষজ- 

আবির্ভাবের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে বলছেন £ 

'অন্যান্ত আচার্য বিশেম বিশেষ ধর্ম প্রচার 

করিয়াছেন, সেগুলি তাহাদের নিজ শিজ নামে 

পরিচিত। কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ 

আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। 

তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ 

করেন নাই। কারণ তিনি সত্যসত্যই উপলব্ধি 

করিয়াছিলেন যে, এ ধর্মগুলি এক সনাতন 

ধর্ষমেরই অঙ্পপ্রত্যঙ্গ মাত্র ।” প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী 

বহুবার ৰবলেছেন একই কথা-'যদি আমি 
কোথাও সত্য ও ধর্মসন্বপ্ধে একটি মাত্র কথাও 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন' ৬৬৭ 

বলিয়া থাকি, তাহা! আমার গুরুদেবের, আর 

ভূল-ভ্রান্তিগুলি আমার । 

ভারতীয় জাগরণ ও মুক্তি-প্রচেষ্টার 

ইতিহাসে বিবেকানন্দের ভূমিকা আলাদ। 

একটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু । এখানে শ্রধু 

এটুকুই লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভারতের নব- 
জাগরণের মহান খিক রামকৃষ্ণের ভাব- 

সম্প্রসারণ মূর্ত হ'ল বিবেকাননে ; রামু" 

বিবেকানদ্দ-মিলনেই ভারতের এক নিগুঘ 
উদ্দেশ্য ভারত-ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিতে বিকাশের 

পরিপূর্ণতা লাভ করেন। 

একদ। বেদাস্তকে ভিত্তি ক'রে আধুনিক 

ভারতের আবাহন-সঙ্গীত গেয়েছিলেন ভারত- 

পথিক রামমোহন। পরবর্তীকালের নানা 

ভাব ও ঘটনার এলোমেলো শোতে সে 

সঙ্গীতের সুর অস্পঞ্ঠ হয়ে ভেসে যাচ্ছিল। 

রামমোভনের পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ হিন্দু- 

ধর্মকেই আক্রমণ ঝ'লে গ্রহণ ক'রে ব্রাহ্মমমাজ 

তার বেদান্তভিত্তিক সমধয়-সাধনাকে ক্ষণ 

করেছিল। দৃ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের জন্য 

অবশ্য শুধু ব্রাঙ্ম-সমাজকে দায়ী করলে অন্তায় 

করা হবে। তৎকালীন শক্তিশালী গৌড়। 

হিন্দুমাজের প্রতিক্রিয়া ও রক্ষণশীলতার 
মাত্রাপিক্য ব্রাঙ্গকে শ্রীগান থেকে আলাদা ক'রে 

দেখত না, প্রতিপদে লাঞ্ছনা ও অবমানন। 

ভোগ করতে হয়েছে মুষ্টিমেয় ব্াঙ্গদের | হীন 

আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে গেলে অনেক সময় 

দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারিয়ে যায়, রক্ষা পাওয়াটাই 
জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্রাঙ্গ-সমাজ 

বোধহয় তাই দেখতে পায়নি যে সাকার-পৃজা 

আর পৌত্তলিকতাঁ এক নয় এবং মুতিপূজাতেই 
ভক্তিতত্বের একটি চরম পরিণতি আছে। 

আমাদের দেশে মৃত্িতে মান্গমের কল্পন! গ্রীস 
বা রোমের মতে! শুধু সৌন্দ্যবোধকে আশ্রয় 
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ক'রে গড়ে ওঠেনি, তা জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে 

গভীরভাবে জড়িত। কৃষ্খ-রাধাই হোক বা 

হর-পার্বতীই হোক, তার মধ্যে মাহমের চিরস্তন 
তত্বজ্ঞানের রূপ রয়েছে ।"_ রবীন্দ্রনাথ গোরাকে 

দিয়ে এ গভীর তত্ব বোঝাচ্ছেন ব্রাহ্মপমাজের 

সুচরিতাকে। চৈতন্ত, রামপ্রসাদ এবং রামকৃে। 

এ তত্বেরই আশ্চর্য বিকাশ হয়েছিল । 
এভাবে বর্তমান যুগের জড়বাদের পরি- 

প্রেক্ষিতে বিচিত্র পরিবেশে রামকৃঞ্ণ-জীবনে 

বেদাত্ত মুর্ত হ'ল। বরামমোহনের মেধা আর 

রামককষ্জের হদয়_-ভারতীয় জাগরণের পূর্ণরূপ, 
ভারতের জাতীয়তার সার্থক মৃত্তি এ-ছুয়ের 
ংযোগে বিকশিত | এ জাগরণের--এ বিরাট 

সম্ভাবনার মহান্ দূত স্বয়ং বিবেকানন্দ, যিনি 

মেধালব শু জ্ঞানকে হৃদয়ের উপলব্ধ সত্যের 

দ্বারা সঞ্জীবিত ক'রে বলিষ্ঠ ভারতমন্ত্র রচন] 

করলেন, তুলে ধরলেন মহাশক্তি দ্বারা ত্যাগ 

ও সেবার সনাতন পতাকা । 

অতএৰ বামকৃঞ্ণচ-শিষ্য বিবেকানন্দ রাম- 

মোহনের ভাবধারারও সম্প্রসারণ । বাম- 

যোহনের পূর্ণত| ব্রাঙ্মসমাজে নয়, রামকৃষ্ণ- 

বিবেকানন্দে। কথাট1 আরও একটু ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রাখে । 

১৮২৮ খুঃ রামমোহন যে ব্রঙ্গমাঘভা স্বাপন 

করেন, ছ্ু-বছর পরে তার ট্রাস্ট-লিপিতে তিনি 

যার যার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে ত্যাগ না 

করেই এখানে সকল ধর্মের মূলসত্য একেশ্বরবাদ- 

উপাসনায় যোগদান করতে আমন্্ণ জানান । 

হিন্দু তৎকালীন লৌকিক ধর্ম পৌত্বলিকতায় 
পর্যবসিত, তাই তা রামযোহনের সমন্বয়" 

আদর্শের পরিপন্থী। কিন্ত রামমোহন হিন্দু- 

সমাজ থেকে কখনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি, 

আমৃত্যু তিনি ব্রাহ্মণ, যদিও ব্রাঙ্মণ-পুরোহিত- 

শাপিত ধর্মকর্মের তিনি আপসহীন সমালোচক। 

উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্য' 

অসামান্ত যুক্িবাদী মশীষা ও বেদাস্তভিত্তিক 

দৃঢ়তা তার পক্ষে এট| সম্ভব ক'রে তুলেছিল। 
তবুও এর মধ্যে একট' অসম্পূর্ণ তা ছিল। তৎ- 
কালীন পশ্চাৎপদ ভেদবিভেদগ্রস্ত সমাজের অন্ধ 

তামসিকতা আর ভারতের প্রথম “আধুনিক” 

পুরুষ রামমোহনের অসাযান্ত আলোকদীপ্তি 

_এ ছুয়ের মধ্যে সামঞ্স্ত করা অসম্ভব বলেই 

বোধহয় এ অসম্পূর্ণতা। উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমার্ধের পটভূমিকায় রামমোহন ম্বভাবতই 
অনন্য । তারপর ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের 

সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল ব্রাহ্মসমাজ--ভারতীয় 

এতিহ্কে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং রামমোহনের 

জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু ব্রাঙ্গ- 

সমাজ আলাদ1 হয়ে গেল বৃহৎ হিন্দ্র সমাজ 

থেকে । এ-কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 
রামমোহনের  অসম্পূর্ণতা ব্রাঙ্গ-সমাজের 

ইতিহাসে আরও ব্যাপক হয়ে বিচ্ছিন্নতাঁকে 
বয়ে নিয়ে এল সাকার-পূজা আর 
পৌত্তলিকতা-ব্রাঙ্গদের কাছে অভিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ 
বজিত হ'ল, সময়ের স্থত্রটি আর খুঁজে পাওয়া 
গেল না। 

এলেন রামকৃষ্ণ । লৌকিক ধর্মে প্রতিষ্ঠা 
করলেন ব্রঙ্গকে, আধ্যাত্মিকতার হারানো স্বর 

ফিরিয়ে আনলেন হিন্দুর সাকার-পৃঁজার মধ্যে । 
'সদেশ-আত্মার বাণী-মুতি' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
“দীমার মাঝে অসীম তার আপন সুর বাজাতে 

লাগলো? । নিষুস্তরের দুর্গত মাহৃষের জন্য 

দয়া বা অন্থকম্পা দেখাবার লোক উুস্তরের 
সমাজসংস্কারকদের মধ্যে যে ছিল না, তা নয়, 

কিন্ত “জীবে প্রেম ঢেলে দেবার-_জীবকে শিব- 

রূপে অর্চন। করবার প্রত্যক্ষ অহ্থভূতি রামকৃষ্ণের 

মধ্যেই এযুগে প্রথম বিকশিত হ'ল | “আমার 

মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ।; 
এখানেই বৈদাস্ত্িক স্বামী বিবেকানন্দ তার 
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জীবনের মূল প্রেরণ! খুঁজে পেলেন। ঘূর্থ 
ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাঙ্গণ ভারত- 

বাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী' সবাই জীবন্ধপে শিব, 

“বছরূপে একই ঈর্্বর”। রবীন্দ্রনাথ সাকার- 
নিরাকারের এই আনাগোনা, এই জানা- 

শোনাকে গানের স্বরে অপূর্বভাবে প্রকাশ 

করলেন £ 

“সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকারে চুপে? 
নিরাকার ফুটে ওঠে সাকারের রূপে ।? 

ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের একতার সাধন! 

এখানেই তাৎপর্যময় | যুগস্ধর রামকুঞ্জের জীবন 
তার ত্তত্রশ্বক্ূপ, ম্বামীজী তার ভাষ্য। যে 

হীনন্মন্ততাবোধ রামমোহনোত্তর যুগে ভাবতের 
ংস্কারক ও নেতৃবর্গের কর্মবারাকে পঙ্থু ক'রে 

রেখেছিল, রামকুঞ্খ-সাগর ও বিবেকানন্ব- 

শ্রোতস্বিীর অপূর্ব সঙ্গমন্থানে সে হীনম্মন্ততা 
নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে গেল। ভারতের জাতীয় 

জাগরণের যে উন্মেষ বেদান্তিক রামমোহনের 

কর্মস্থচীতে, তারই পূর্ণ ববূপায়ণ ব্যাবহারিক 
বৈদান্তিক (17১79061981 90806186 ) 

বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ কর্মযোগে-_যা রামকৃঙ্জ 

জীবন-দর্শনে সন্নিবদ্ধ। এই জাগরণের পট- 

ভূমিতেই আত্মবিশ্বাসে উদ্বদ্ধ, ধর্মের বাধনে 
দৃঢবদ্ধ, সমন্বয়ের স্তরে একতাবদ্ধ এই জাতি 
এক অপূর্ব উন্মাদনায় আপসহীন সংগ্রামে 

কাঁপিয়ে পড়েছে মহাশক্তিধর ইংরেজ-শাসনের 
বিরুদ্ধে, স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব পণ করেছে, 

ভারতমাতার পুজায় ভক্তিচন্ননে পবিত্রীকৃত 
জীবনকে উৎসর্গ করেছে। কিন্তু এ-সব বিংশ 

শতাব্দীর কাহিনী। 

এখানে বক্তব্য শুধু এটুকু যে, ভারতের 
স্বাধীনতা-আন্দোলনের সংযোগ যতদিন 

বিবেকনন্্-বণিত ধর্মের সঙ্গে। ততদিনই 
এ মুক্তির আন্দোলন। যুগে যুগে ভারত 

বিবেকানঙ্গের ইতিহাস-চেতন। ৬৬৯ 

এ মুক্তির প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছে। ধর্মের 
মূল মন্ত্রই তো মুক্তি, যার প্রকৃত অর্থ দৈহিক 
মানমিক আধ্যাত্সিক সব রকম স্বাধীনতা ।, 

এই মন্ত্র রূপায়ণের উদ্দেশ্বে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ 
অধিনায়কত্ব খুঃ জন্ম নিয়েছিল 

রাম$্চ মঠ ও যিশন, যা বিশেষ মতবাদের 

সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ কোন ধর্মসন্প্রদায় নয়ঃ 

যা নবজাগ্রত সমন্বয়ী ভারতের সামগ্রিক 

আদর্শের ধারক ও বাহক। এভাবে বাংলার 

রেনেশীস বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত হয়ে, 

পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় 
ধর্মের আশ্রয়ে বিপুল ও প্রবল জাতীয় 
মহাজাগরণের সম্ভাবনা নিয়ে অবশেষে 

বিকশিত হ'ল রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দের জীবন ও 

বাণীতে । উত্তরকালে বাংলার তথা ভারতের 

মুক্তি-প্রচেষ্টায় মহাবিপ্রবী দার্শনিক অরবিশ্ব 
শক্তির ও মুক্তির এই মন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠা করেন; 
তার পাশে প্রেরণাদীত্রীর কল্যাণীমুতিতে 
'রামকৃঞ্+-বিবেকানন্দের নিবেদিতা” | 

অপরদিকে বিংশশতাব্দীর স্বাধীনতা - 

আন্দোলন যখনই ধর্মের মিলনভূমি থেকে 
স্থলিত হয়ে নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনে 

পর্সবসিত হয়েছে, তখনই একতায় গৌজামিল 

দ্রিতে এসেছে প্যাকটু (চুক্তি ) আপস-রক্ষা 
আর ব্যবস্থাপক সভার আসন-ভাগাভাগির 

কর্মহ্চী। এ ভাবে একতা বজায় রাখার 

রাজনৈতিক প্রয়াস দারুণ অনৈক্যে ভেঙে 

পড়েছে। ক্ষণিক উত্তেজনায় মান্ধষ বড় কাজ 

করতে পারে, কিস্তকু উত্তেজন। থেমে গেলে 

আসে নান] প্রতিক্রিয়া, আসে উদ্ভমহীনতা ও 

ছুর্বলতা-চালাকির আবরণে গাঢাক দিয়ে। 

মান্ৃমকে ও তার সমাজকে যা সম্পদে ও বিপদে 

উত্তেজনায় ও শান্ত অবস্থায় খাড়। রাখতে 

পারে, তা হচ্ছে ধর্ম | সে ধর্ম হারিয়ে গিয়েছিল 

১৮৯৭ 



৬৭০ 

শেষ পর্যস্ত এই আন্দোলনে, এবং তজ্জনিত 

দুর্গতির ভয়াবহ জের দ্বিখণ্ডিত ভারত 

স্বাধীনতার পরে টেনে চলেছে। 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনায় ভারতের 

“জিনিয়াস” বা নিজম্বতা-রূপে এ ধর্মই প্রগতিশীল 

কর্ম-চাঞ্চল্যের বাহনরূপে হ্বমহিমায় অধিঠিত। 

সে চেতনায় তৎকালীন রাজনীতির কথাও 

অন্নপস্থিত নয়। কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল 

১৮৮৫ খুঃ। দীর্ঘকাল পর্যস্ত কংগ্রেস ছিল 

উদ্দারচবিত্র মডারেট ব1 নরমপন্থী বুটিশরাজভক্ত 

নেতৃবর্গের সংস্থাঁ। ভাল কাজ বা তার প্রচে্ট। 

তৎকালীন কংগ্রেসের মাধ্যমে এ দেশের জাতি- 

গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে কম হয়নি, যদিও তার 

“আবেদন-নিবেদন” নীতি পরবর্তীকালে সমগ্র 

দেশের জাগ্রত কর্মচঞ্চল মানসে বিরূপ 

প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি করেছিল। স্বামীজী কংগ্রেসের 

এ শুভ প্রচেষ্টাটুকুর প্রশংসাই করেছেন। 

“আমি যে ও-বিষয়ে (কংগ্রেসের আন্দোলন ) 

বিশেষ মন দিয়াছি, বলিতে পারি না। আমার 

কার্ধক্ষেত্র অন্তবিভাগে। কিন্তু আমি ওই 

আন্দোলন দ্বারা ভণবধ্যতে বিশেষ শুভফল 

লাভের সম্ভাবনা আছে, মনে করি এবং 

অন্তরের সহিত তাহার সিদ্ধি কামনা করি' 

(বাণী ও রচন1--৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১)। 

পরন্ত হিন্দু-মুগ্রিম সমস্তাপরবততীকালে 
যা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও 

স্বাধীনতা -প্রাপ্তিকে কলুষিত করেছে, তার 

সমাধানের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত স্বামীজীর বৈদাস্তিক 
মানসে অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছিল। একাধিক 

স্থানে এ মিলনের গুরুত্ব ও পথনির্দেশ স্বামীজীর 

বাণীতে রয়েছে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের 
হিন্দু-মুসলমান বড়ে। কাছাকাছি রয়েছে, এবং 

এ কাছাকাছি থাকাকে স্দ্ধ স্বীকৃতিদান ক'রে, 

ধর্মের যেখানে অভিন্নতাঃ সেখানেই একে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১২শ সংখ্য! 

সুবিস্তত্ত ক'রে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। 
“শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে সুফিদের সঙ্গে 

হিন্দুদের সহজ প্রভেদ কর! যায় ন1।*****' 

তাহাদের চিস্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা বিশেষ 

ভাবে অন্থরঞ্জিত হইয়াছে? (বাণী ও রচনা-_ 
৯ম খণ্ড, পৃঃ 8৪&)। ১৮৯৮ খঃ মহম্মদ সফ রাজ 

হোসেনকে লিখিত স্বামীজীর লিপিখানি 

এ-বিষয়ে একখান। অসামান্ত দলিল (বাণী ও 

রচন1--৮ম খণ্ড। পৃঃ ৩৮)। হিন্দু-মুসলমান 

সমন্বয়ে ব মিলনে ভারতীয় জাতি বা নেশনের 

একটি উজ্জ্বল ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। 

“আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও 

ইসলাম ধর্মরূপ--এই ছুই মহান্ মতের সমম্বয়ই 
_বৈদাস্তিক মস্তিফ ও ইসলামীয় দেহ_-একমাত্র 
আশ।।” কিন্তু যে ভারতীয় জাগরণ আলোচিত 

হ'ল, তার মধ্যে ইতিহাসের অমোঘ 

নিয়তির বিধানেই বুঝি এ আশা! স্ষুরিত হয়নি । 
শিক্ষার হেরফেরে এবং এ-ছুটি সম্প্রদায়ের 

মধ্যে তার প্রসারের অগ্রপশ্চাৎ গতির জন্য, 

সর্বোপরি ইংরেজ-সাম্াজ্যবাদের সার্থক 

বিভেদনীতির ফলম্বরূপ আমর! পরবর্তী 

রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বামীজীর দেওয়া! সুত্রটি 

হারিয়ে ফেললাম । এর জন্ত শুধু মুসলমানকে 
দায়ী করলে অবিচার করা হবে। ভারতীয় 

জাগরণের যে মন্ত্র প্রাণ পেয়েছিল রামকঞ্জের 

সাধনায় ও স্বামীজীর কর্মযোগেঃ তাকে 

রাজনীতিতে সার্থকভাবে ক্বপদানে অসমর্থ 

হয়েছিলেন আমাদের রাজনীতিক দেশপ্রেমিক" 

গণ। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের 

রাজনীতি জোড়াতালি ও আসন ভাগাভাগির 

নীতিতে (বা দুর্নীতিতে) পরিণত হ'ল। 

ইংরেজের ভেদনীতি ও পক্ষপাতিত্বের চাতুর্য 

হিন্দ-মুসলমানের রাজনীতি ও বিভিন্ন 

মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মিলনের দুর্বল স্ত্রগুলি 



পৌষ, ১৩৭* ] 

ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দ্িল। ছুই সম্প্রদায়ের ভূল 
বোঝাবুঝি পরিণত হ'ল নিচুব রক্তক্ষয়ী 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, যার পৌনংপুনিকতা 
বৈদাস্তিক বিবেকানন্দের আশাকে আকাশ- 

কু্থুমে পরিণত ক'রল। 

শুধু কি তাই? সমগ্রভাবেই হারিয়ে 
ফেলেছি আমর এঁ জীবন দিয়ে গড়া বেদাস্তের 

স্বত্রগুলি। আবার আমর! ভারসাম্য হারিয়ে 

ফেলেছি-_কি সমাজ-জীবনে, কি রাষ্জীবনে। 

ধর্মের মিলনভুমি থেকে স্থলিত হয়ে এহিক 

দেনাপাওনার উপর জোরের মাত্রাধিক্য 

আরোপ ক'রে অন্ধ স্বার্পরতার কুৎসিত 

প্রতিযোগিতায় যেতে উঠেছি। মনে ও মুখে 

"আসমান জমিন ফারাক, হয়েছে । একদ। 

বিবেকানন্দের ।'তিহাস-চেতন। ৬৭১ 

রামমোহন, রামকৃষ্খবিবেকানন্দের জীবনে 

জীবনলাভ ক'রে জাগ্রত ভারত তার 

স্ব্ন ও সাধন] নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল, 

বর্তমান ভারতের ধর্মচ্যুত দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ- 
নীতির নাগপাশ, সমাজের বুকে কালো- 

বাজারের বিষাক্ত নিঃশ্বাপ-একি আজ তার 

যাত্রাপথকে রুদ্ধ ক'রে দেবে? কোথায় সেই 

পথপ্রদর্শক, কতদুরে মেই জনগণমন- 
অধিনায়ক, যার উদার অভ্যুয়ে, নির্মল 

প্রকাশে আবার যাত্রাপথের তমসা কেটে 

যাবে, উদ্ভাসিত হবে এ পথের সুদুর বিস্তৃতি ? 
উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে 

ভারতাত্মার এই প্রশ্নই আঞজ কল্যাণকৎ-এর 

অন্তরকে উদ্বেল ক'রে তুলেছে। 

91716 01 117018 

13910100 800 1)81019 61018 20915 6109 10691010989) 00৮71061628 &। 

৮9196 91098617) 08 6178 06192 696 0791066] 10001011118 ০01 61)9 2109- 

1)0810 1109101), 16379110101) 163 000110901)1)5) 10৪ 1)196075১ 163 96710) 

188 1)0116109 *ম919 ৪] 101910 10 9 110/1-1)60 ০1 1)09619 100,061 6119 

1010,019 ০0119080289 17010 ৮৪৭ 091190 580910116, 01 11067190690, 1609010£ 

168811 60 93019591106 8100. 1079011)0186176 61091) 1086667 61081) ৪09 001361" 

601080০,***শা018 81091501081 100৬8): 810 0106 10010107688 01 1)096109,] ৮1510103 

10101) 01890 16 ০0৮10 879 6139 6৮৬০ 106০৮08] 0100909 10 619 111816-01) 

01 6109 10011700 9,০0০, [11195 96০61)91 10170190928 ৮ 919) 6170 100517069 

6০ 6116 28010109] 0118120697৮. (17158020081 105018801) 011001% ) 

-/9100788 7/161207041)0 



বিবেকানন্দ 
শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী 

কার অংশে জন্ম তব ভাবে বিশ্ববাসী 

শঙ্কর অথবা বুদ্ধ হেবীর সন্ন্যাসী! 
রাজপুত্র রাজ্য ত্যজি নিবিড় শিশাতে 

নামিয়া এলেন পথে জীবেরে শুনাতে- 

জরা-মৃত্যুময় দেহী জীবন মরণ- 
পথে চলে কর্মস্ত্রে ; লও ত্রিশরণ। 

ছেরে বিশ্ব ধ্যানমৃত্তি প্রজ্ঞা পারমিতা, 
ইঙ্গিতে করুণ| মৈত্রী উপেক্ষ। মুদিত1। 
অথব! শঙ্কর-অংশে শিবোহম্ গাহি' 

হের বিশ্ব ব্রহ্মময় অন্ত কিছু নাহ । 

কিংবা উমানাথ ভলম্ম-অস্থি-মাল্যধারী 

কভু গৃহী কভু যোগী শ্রশান-বিহারী 

বিশ্বেশ্বর বীরেশ্বর শিব কাশীধামে 

তাহার কি বরপুত্র বীরেশ্বর নামে! গৈরিক উদ্ভীম শিরে, কে নিলে ভরি' 
বিশ্বের শাশ্বত বাণী যুগ যুগ ধরি? 

প্রাচ্য রেখেছিল বুকে অমৃত সমান । 

“শোনো সবে-জানো, ওই পুরুষ মহান্, 

তিমির-বিদার রূপ আদিত্য-বরণ। 

ধাহারে জানিলে নাহি জীবন মরণ 

ধাহারে লভিলে নাহি, নাহি ক্ষয় ভয়; 

লভিবে অযুতলোক অক্ষয় অভয়।” 

সে বাণী বহিয়! আসে যুগ-যুগাস্তরে। 

কৃষ্ণ, রাঁম, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, শঙ্কবে, 

রামকৃ্চেনান। কঠে। মিলি কে তব 
কহিল বিশ্বেরেঃ লও অমুত-বৈভব। 

হে সন্ন্যাসী, মহাকাল হ'তে কালাস্তর,__ 

তোমাতে মিলিল যেন সাগরে সাগর ! 



লেনিনগ্রাদের চিঠি 
[স্বাফীভীর শতবাধিকী-সম্পঞ্িত ] 

শ্রীমতী অরুণা দেবী হালদার 
১২, ২, ৬৩ 

শীচরণেষু 
'“*এদেশে আমাদের দেশের খবর খুব কম পাই। তবুও মাঝে মাঝে দেশের কাগজ 

পাই। দেশের বিদ্বে বিপদে সম্পর্দে এমন ক'রে যে মন টানে, তা বিদেশে না এলে বুঝতে 
পারতাম না। সম্প্রতি ভাক-এডিশন “অমৃত বাজারে'র একটি ০০০ পেয়েছিলাম, তাতে 

দেখলাম স্বামীজীর শতবাধিকীর পূর্ণ বিবরণ। তাতে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের 
ছবিও দেখলাম। অতীতের বহুবিধ স্মৃতি ও শ্রদ্ধা মনকে আলোড়িত ক'রে তুলল। 

স্বামীজী-সম্পর্কে আমার এই পামান্ত রচনাটুকু আপনার কাছে পাঠালাম--এটিই 
আমার তাঁকে প্রণাম করা। আজ এই ছুর্দিনে সমস্ত বিশ্বের মাহ তাকে ম্মরণ করুক-ভার 
আদর্শবাদের দ্বার! প্রেরণা প্রাপ্ত হ'ক--এই আমার একান্ত প্রার্থন।।** 

১৭, ৫ ৬৩ 

'**আমি কিছুদিন পূর্বে (মানে প্রায় ৩ মাস পূর্বে) আপনাকে পত্র দিয়েছিলাম, সে 
সময় ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে স্বামীজীর শতবাধিকী হচ্ছিল। তার কিছু কিছু খবর আমি 

এখানে প্রাপ্ত ভারতীয় সংবাদপত্রে পেয়েছিলাম । আর পসেই সময়েই অত্যন্ত আনন্দ সহকারে 

মাপনাকে পত্র দিয়েছিলাম --স্বামীজী-সন্বন্ধে একটি স্বরচিত প্রণাম পাঠিয়েছিলাম |." 

সম্প্রতি গত শুক্রবার (১*ই মে) এইখানকার বিশ্ববিষ্ভালয়ে স্বামীজীর শতবাধিকী 
প্রতিপালিত হ'ল। এখান থেকে আমাকে বলতে বল! হয়। আমি ছাড়াও আর একজন 

ভারতীয় [%106০-র ভাষণ ছিল। আমি ১৯৬২-র জাহআরির মাঝামাঝি এখানে আমি-- 

আগামা জাহ্বআরির ঠিক & সময় ফিরে যাব। আসার সময় একটি ক্যালেগ্ডার ভারত 

থেকে আনি--তাতে স্বামীজীর চিত্র ছিল। চিত্রটি এখানকার কর্তৃপক্ষকে দিলে তারা 

তা থেকে ফটো! করান ও কার্ডেও তাই ছাপানে! হয়। সেই কার্ডও পাঠালাম। অনেক 

কষ্টে এখানকার পারিক লাইব্রেরিতে স্বামীজীর ৬ খণ্ড গ্রন্থাবলীও পেলাম | দীর্ঘকাল পরে 

নুতন ক'রে ভালমত পড়ার সুযোগ পেয়ে ধন্ত হলাম-_ সে-সব গ্রন্থ। এই দূর বিদেশে সেদিন 

বিকালবেল! (২০২৫ জন এখানকার ভারতীয়ও ছিলেন) স্বামীজী-সদ্বন্ধে এদেশের লোককে 

বলতে গিয়ে বারে বারেই অনেক পুরানো কথ! স্মৃতির অন্তর থেকে বাহির হয়ে আসছিল । 

জীবনের মধ্য (থকে আবার নুতন ক'রে একট! সত্যকেই অন্বভব করলাম-_সবচেয়ে 

সত্য মাহষ | সেই মান্ষকে ধারা ভালবেসেছেন_ধার1 সেই মাহৃষকে বুদ্ধিবৃত্তি ও হাদয় দিয়ে 

অনুভব ক'রে জীবন ভালভাবে সুগঠিত করতে চেষ্টা করেছেন, তাদের জানবার বা তাদের 

বোঝবার জন্ত কোনও প্রোপাগাগ্ডার দরকার হয় না। মত্য সর্বকালেই স্বয়ংপ্রকাশ। 



৬৭৪ উদ্বোধন [ ৬&তম বর্--১২শ সংখ্য! 

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯-এ তার লেখ। (জাপানী কৰি নোগুচিকে ) একটি পত্রেও এই কথাটি 
বলেছিলেন। য1 সত্যই ভাল আর য1 সত্যই মন্দ, তা বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। সেইদ্দিন 

বিকালবেলা--এই দেশের মানুষের কাছে আর একবার তাই স্বামীজী-সম্বন্ধে বলতে 
চে] করলাম। 

এতদিন আমার ধারশা| ছিল আপনার কাছে আমার পত্র পৌছেছে । এখন দেখলাম 

তা যায়নি। সুতরাং পুরানে| পত্রগুদ্ধ আবার নৃতন পত্র লিখে পাঠালাম । আমার ভাষণটির 
একট খসড়া পাঠালাম এই সঙ্গে । এখান থেকে এ-সব লেখ! পাঠানো বড় শক্ত। ভারতে 

গিয়ে পরে যদি সুযোগ পাই, তবে লেখাটি বার করবার ইচ্ছা থাকল।"*এখানে এখন 

বসন্তকাল; ঠাণ্ডা আমাদের দেশের শীতকালের মতে।। যখন শীত থাকে, তখন ২৮-৩০ 

সেন্টিগ্রেড ঠাণ্ডা পড়ে । 

আজ তাহলে আমি এইখানে শেষ করি। শতকোটি সভক্তি প্রণাম নিবেদনাত্তর_ 

ইতি-স্নেহাবনতা 

অরুণ 

২৮, ৭. ৬৩ 

, এবারও যখন এই দেশে স্বামাজীর জন্মোৎসব অহ্ঠিত হ'ল, আর তাতে বলার জন 

অহুরুদ্ধ হলাম,,.তখন মনে হ'ল যে স্বামীজীর চিন্তাধারা আমার কত আপনার । এই দূর 

প্রবাসে বার. বার মনে হয়েছে, ভারতবর্ষের মাহ্ৃষ আমি, এ আমার সৌভাগ্য। আর, 
স্বামীজীর লেখ! নুতন ক'রে পড়তে পড়তে বুঝলাম যে, ভারত ও ভারতবাসী আমার কত 
প্রিয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ও দেশকে ধাদের আলোকে আবিষ্কার করতে পেরেছি, 

তাদের মধ্যে একজন স্বামীজী, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ । জীবন-পথ তাদের তিন্ন ছিল-কিন্ত 

সম্ভবতঃ ভিন্ন ছিল না তাদের জীবন-দর্শন। দেশ তাদের গণ্ডিদ্ধ করেনি--বিদেশ তাদের 

আত্মীয় বলে জেনেছে । আবার উক্ত মনীষার সংযুক্ত একট ধারাই যেন দেখতে পাই 
ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে । অবশ্য একথ। আমার নিজের মনে হয় ব'লে লিখলাম 1." 

গত বৎসর জুলাইএ মস্কোতে আত্তর্জাতিক শাস্তি-সশ্মেলনে আমার স্বামীর সঙ্গে আমিও 

উপস্থিত ছিলাম। সারা পৃথিবীর মনীষী, চিন্তানায়ক, রাজনীতিবিদ্, সামাজিক কর্মী, শিক্ষক 
ও নান! প্রতিষ্ঠানের মাহৃষ প্রায় ২০*০ মতো! এসেছিলেন। এ বৎসর ভুলাইএ সেখানেই 

হ*ল আন্তর্জাতিক মহিল!*সন্মেলন | সেটিতেও যোগদানের স্যোগ পেয়েছিলাম। প্রায় 

১,৬০০ মতে! সমস্ত পৃথিবার দেশ থেকে মহিল! প্রতিনিধি এসেছিলেন। ছুটি ক্ষেত্রেই আমার 

ধনতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এবং অনুন্নত নান! দেশের প্রতিনিধির বিচার-বিবেচন। 

শোনার ও কিছু নিঞ্জে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাতে মনে হ'ল- পৃথিবীর 

মানুষ আজকের দিনে কেহই আর সত্যসত্যই যুদ্ধ চায় না। কিন্তু এই নাচাওয়ার ইচ্ছার 
প্রধান প্রতিবন্ধক হ'ল মানুষের লোভ আর সততার অভাব। আজকের পৃথিবীতে বড় 

দরকার নির্লোভ দায়িত্বশীল সৎ মানুষের, তার সংখ্যা যত বেশী হবে--পৃথিবীর শাস্তি তত 



পৌষ, ১৩৭৭ ] লেনিনগ্রাদের চিঠি ৬৭৫ 

স্থায়ী হবে। কিন্ত কেমন ক'রে ত৷ হবে, বুঝতে পারি ন1। গণতন্ত্রী ধনতন্ত্রী বা সমাজতস্ত্ী 
সকল দেশেই ভাল ও মন্দ--ছুই মিলিয়েই মাহ্ৃষের সংখ্যা । ভালর সংখ্যা কোনটাতে যে 

বর্তমানে বাড়ছে ব! বাড়বে -এমন অবস্থা কোথাও দেখি না। তবুও রবীন্দ্রনাথের কথা মেনে 

ভাবতে চেঞ্টা করি, “মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানে! পাপ”-আর বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ 
উত্তরোত্তর মহুয্যত্ববান্ হয়ে উঠবে । এ-কথাঃ বিশেষ ক'রে আমাদের ভারতীয় চিত্তে না উঠে 

পারে না। কয়েকমাস পূর্বে আমি “ভারতের প্রাথমিক পরিচয়” সণন্ধে কিছু পড়াচ্ছিলাম_- 

এখানকার বিশ্ববিগ্ভালয়ে আমায় কিছুটা! বাংলাও পড়াতে হয়। ৪টি চীনা ছাত্রও আছে, 

৪টি রুশীয়। আমি বলেছিলাম -ঘভারতের পরিচয় শস্তে নয়--শাস্ত্রে, যুদ্ধে নয় বুদ্ধিতে, 
বিজ্ঞানে নয়__ জ্ঞানে ।' 

স্বামীজীর 17০6০-ছুটি পেয়ে অহথগৃহীত হলাম। এখানে পূর্বে কোনও ঢ:০৪০ পাওয়! 

যাচ্ছিল না। সৌভাগাক্রমে আমার কাছে একটি ক্যালেগ্ডারে যে ছবিটি ছিল, সেটি দিয়েই 
কার্ডের ছবি ছাপার ব্যবস্থা কর! হয়। স্বামীজীর এ ছবিত মাথায় চুল আছে। চিঠির 
9612টি পাওয়াতেও খুব উপকৃত হলাম--এটি এখানে কারুকে উপহার দ্বিতে পারব। 
আমার লেখা আপনার ভাল লেগেছে জেনে আনন্দিত হলাম । আমার ইচ্ছাই ছিল এখানকার 

ভাষণটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবার; পারলে পরে তা পাঠাব । আমার সামান্য বুদ্ধিতে 

যুগাবতার ভারতাত্মা স্বামীজীর কতটুকু পরিচয় দিতে পারব? যদি নাও পারি-_-এঁ চেষ্টাটুকুই 
আমার লাভ । 

এখানে এখন গরম। তার মানে, আমাদের দেশের অল্প শীতের মতো। সমস্ত 

শীতকাল এখানে 1909৫ ড০৫০৪০১1৪৪ ছাড় সবজি ফল কিছুই পাওয়া যেত না। আমাদের 

মতে! নিরামিষাশীর পক্ষে এদেশে টিকে থাকা থুব কষ্ট। ”* সব শুদ্ধ জড়িয়ে ভাল-মন্দ মিলিয়ে 

বন রকম 17709219009 হ'ল এবং বিচিত্র মান্ুমের পরিচয় পেলাম । এতে ক'রে মনে হয়েছে, 

মানবচরিত্র সকল দেশেই এক, ভালমন্দ-মিশ্রিত । এদেশে এখন ভারতীয় ছাত্র ও [81099 

সুপ্রচুর--এক এই লেনিনগ্রাদেই সবশুদ্ধ প্রায় ৭1৮ মতে! আছেন- পরিচয় ও আসা-যাওয় 

অনেকের সাথেই আছে। বিশেষ ক'রে এ বাড়িটাকে দেশের ছেলের! প্রায় নিজের বাড়ি 

ভাবে--এটি আমার পক্ষেও আনন্দ ও আশ্বাসের বিষয় ।*** 

বিদেশে দেখছি যে, ভারতবর্ধকে লোকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখেই দেখেন_আমি 

প্রার্থনা করি, যেন আমর! _ভারতীয়ব। নিজেদের আচরণে তা সর্বদা! রক্ষাকরি। ইতি-- 

প্রণতা 

স্নেহাথিনী অরুণা 



পয়লা জান্ুআরি 

স্বামী ধীরেশানন্দ 

দুর্ব(র কালের অপ্রতিহত গতি ১৯৬৩ 

্ীষ্টার্ষ অতিক্রম করিয়া নববর্ষে পদার্পণ 

করিল। মানবের সীমিত ক্ষুদ্র জীবন-নদীর 

আর একটি বর্ষ-বুদ্বদ অনাদি অনন্ত কালসাগরে 

বিলীন হইল। জীবন-যাত্রার পথে শত আশা- 

নিরাশ!, দুঃখ-দৈন্ত, ভাল-মন্দ, এবং অগণিত 

অফুরন্ত ও অপূর্ণ আকাজ্াসযুছ আপন বক্ষে 

ধারণ করিয়া শার একটি বৎস অতীতের 

গর্ভে বিলীন হইয়া গেল । 
কিন্তু সত্যই কি একটি বৎসর নিশ্চিহ হইয়! 

গেল? বিচার-ৃষ্টিতে ভূত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের সীমারেখা ছুর্ক্ষ্য ও কাল্পনিক। 

বর্তমান ক্ষণমধ্যে অতীত হুইয়। যায় ও 
ভবিষ্যৎ বর্তমানের ব্ধূপ ধারণ করিতে না 

করিতেই ভূতকালে পর্মবগিত হইয়া পড়ে। 

নিষেষ-মধ্যে হস্তস্িত কাল যেন কোথায় 

অপজিয়মান, অদৃশ্য হইয়া যায়! তাই 

কালের কোন নিয়ত রূপ নাই। কিন্ত 

মানুষ ব্যাপহারিক জগতে চন্দ্র হুর্য, গ্রহ; 

নক্ষত্রাদ্দির গতিবিধি সহায়ে দিবা, বাতি, পক্ষ; 

মাস, খু, অয়ন, বৎসর - এইবূপে কাল গণন! 

করিয়া থাকে। এই কাল ক্ষয়িফ্। কাল। 

মানুষ, পিতৃ ও দেখগণের বিভিন্ন কাল গণনা 

স্বীকৃত হইয়! থাকে । 

অনস্তকাল পড়িয়! রহিয়াছে দেইকালের 

সন্কুচিত চিত্রপটে কোথায় কি অঙ্কিত আছে, 

তাহ! কেজানে? কাল যে চিত্রটি উন্মোচিত 

করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতেছেন, আমরা 

তাহাই দেখিতেছি, দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। 

কিন্ত আমর! ভাৰি ন1, আরও কত বিচিত্র 

দৃশ্য উহাতে গুপ্ত হইয়া আছে। কালে উহা 

প্রকাশ পাইবে। 

জগদ্রূপ রঙ্গমধ্চে ভগবানের কালশক্তি 

নৃত্যশিক্ষক | কাল সংসারে সকলকেই স্ব স্ব 

কর্মাম্থ্যায়ী নাচাইতেছেন। কাল জগতের 

নিয়ামক। কালে অরণ্য জনপর্দে ও জনপদ 

অরণ্যে পরিণত হয়। কালে চন্ত্র, সুর্য, ব্রদ্ষা, 

বি, শিব পর্যস্ত লয় পান। এই কাল - 

যাহাব সঙ্গে আমর! নিত্য পরিচিত, ইহ! 

শ্রীভগবানেরই একটি বিভূতি। গীতামুখে 

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন-_-“কালঃ কলয়তামহমূ' 

(১০৩০ )--কালগণনাকারিগণের মধ্যে কাল- 

রূগী আমি। ইহা তাহার অপ্রধান, গৌণ, 
ব্যাবহারিক বূপ। এই কাল আয়ুক্ষয়ে ক্ষয় 

হয়। কিন্তু এতদূধ্র্আর একটি কাল আছে, 
যাহা প্রীভগবানের পারমাথিক রূপ, উহ! নিত্য 
কাল। গীতামুখে তিনি--'অহমেবাক্ষয়; কালঃ' 

(১০।৩৩)- আমিই অক্ষয় কাল--এইন্ধপ 

কথনপূর্বক সেই নিত্য কালরপেরও পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন। 

অনিত্য খণ্ড-কাল “আগমাপায়ী' । উহ! 

বিগত হইয়া নিত্য অনন্ত কালসহ আমাদের 

পরিচয় করাইয়া দেয়। কিন্ত মোহবশতঃ 

আমর কালবপী শ্রীভগবানের বাস্তব বূপটি 

উপলব্ধি করিবার চেষ্ট! করি না| ক্ষুদ্র কাল. 

স্বদ্ধ তুচ্ছ পাথিব বিষয়সমূহ লইয়াই ভুলিয়া 
থাকি। তাই আজ এই নববর্ষের প্রারভে 

আমাদের ভাবিবার অবকাশ আসিয়াছে যে, 



পৌষ) ১৩৭০ ] 

একটি একটি করিয়া ক্ষণ, দ্দিন, মাস, বৎসর 

ব্যতীত হইয়া গেল; কিন্তু আমবা কোথায় 

চলিয়াছি ? যে পথে আমর! জীবনযাত্র! শুরু 

করিয়াছিলামঠ তাহার কতদূর অগ্রসর 

হইয়াছি? চিত্তে শান্তিলাভ কতট। হইয়াছে? 

কতগুলি প্রতিবন্ধক এখনও আছে ?-আজ 

এইক্নপ হিসাব-নিকাশ করিবার দ্রিন। যি 
উদ্দেশ্টলাভে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে ন! 

পারিয়া কেবল দ্বেষ, হিংসা, কলহ, স্বার্থপর- 

তাতে ও নাম, প্রতিষ্ঠালাভের ব্যর্থ প্রয়াসেই 
বিগত বৎসর ব্যতীত হইয়া! থাকে-তবে আজ 

সেজন্য ছুঃখ করিবার দ্বিন। কারণ বৃথাই 

জীবনের একটি অমূল্য বৎসর বিনষ্ট হইয়! 

গেল। 
এক প্রৌঢ় বড় আনন্দের সহিত সাধু-মহাত্া 

ও গরীব-ছুঃখীদের মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছিল। 

এক সাধু এক্সপ করার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে 

বৃদ্ধা উত্তর দিল-মহারাজ! আজ বড় 

আনন্দের দিন। আজ আমার প্রিয়তম পুলের 

ষোড়শ জন্মতিথি। তাই আমি আজ মিষ্টান্ন 

বিতরণ করিতেছি।' এ-কথ! শুনিয়া! সাধুটির 

যন চি্তাক্রান্ত ও দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। 

হঠাৎ এইবূপ ভাবান্তর হইবার কারণ 

জিজ্ঞাসা করিলে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সাধু বলিলেন, 
-মাতাজী ! কিআশ্র্য! বস্তরতঃ যেখানে 

শোক ও দুঃখ অনুভব করা উচিত, সেখানে 

তুমি আনন্দ করিতেছ 1 তোমার প্রিয় পুলের 

নির্দিষ্ট পরমায়ুর আর একটি বৎসর কালকর্তৃক 
অপন্থত হুইল। মৃহ্যু সম্নিকট হইল- ইহা 
কেন বুঝিতেছ না ?'-_সাধুর এই কথা প্রোচা 
বুঝিল না, বুঝিতে চাহিল ন1। এইরূপ 
দৃষ্টিভজি লইয়া জগতের কেহ ভাবে না, 
মাতাও পূর্বে ভাবেন নাই। প্রতিটি বৎসর 
বিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুজের মৃত্যু সঙ্নিকট 

পয়ল। জানুআরি ৬৭৭ 

হইতেছে -এ-কথা তিনি ভাবিতে চাহিলেন 
না। দেহভোগৈকসর্বন্ধ জগতে এ-কথ! কেহ 

ভাবিতে চায় ন1। 

কিন্ত মুযুক্ষদের কথ শ্বতন্ত্র। সদ! মৃত্যু- 

চিন্তন তাহাদের বিষয়-বৈরাগ্যের জনক ও 

ংক্ষক। তাই মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে আজ 
সাংবতলরিক হিসাব-নিকাশের দ্রিন। কিন্ত 

অতীতের অনফলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়] 
মুমুক্ষ নৈরাশ্যপাগরে মজ্জমান হন না, বরং 

সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনাপুর্ণ নববর্ষে আগমনে 

পুলকিতচিত্তে তাহাকে অভ্যর্থনা-করত 
কায়মনোবাক্যে মোক্ষসাধন জ্ঞানসম্পানে 

পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচেষ্ট হন। এইক্নপে 

অতীতের অনবধানত1 ও অনফলতাই সচেতন 

ুমুক্ষ সাধকের ভাবী কল্যাণের সুদৃঢ় বুনিয়াদ 

হইয়। থাকে। সুতরাং সাধকের জীবনে 

নৈরাশ্ঠের অবকাশ কোথায়? জীবনের একটি 
বৎসর অপস্থত হইলে মৃত্যু নিকটবর্তী হইল, 
এইন্ূপ ভাবিয়া সাধক তীহার সাধনায় 

অধিকতর মনোনিবেশ করেন। 

কল্যাণঘনমু্তি শ্রীভগবানের অপার কৃপা- 
রাশিও সাধহিত সাধককে স্ব-শ্বক্ধপে উন্নীত 

করিবার জন্ত সদ উন্মুখ হইয়া! রহিয়াছে । 

সেই দৃষ্টিতেও আজ একটি বিশেম আনন্দের 
দিন। কারণ যেএঁশী করুণাশক্তি স্বতংশ্র্ত- 

গতিতে শ্রীরামকঞ্চ-দেহাবলম্বশে কোন কোন 

ভগ/ৰানের প্রতি কালবিশেষে প্রকটিত হইয়! 

তাহাদিগের জন্বমৃত্যুবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিত, 

আজ এই নববর্ষের দিনে (১লা জান্বআরি, 

১৮৮৬) উহা! শতদা বিচ্ছুরিত হইয়া আত্ম- 

প্রকাশকরত নির্বিশেষে অকাতরে কাশীপুর 
উদ্ভানবাটীতে ১৮৮৬ খুঃ সমবেত সকলের প্রতি 

অভয়দান করিয়াছিল। 

“তোমাদের সকলের চৈতন্ত হউক'-- 



৬৭৮ 

যুগাবতারের সেই অমোঘ আশীর্বাদ কেবল 
সেই দিনটিতে সমবেত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য 

করিয়াই উচ্চারিত হয় নাই, উছা ম্বদুর- 
প্রসারী ভাবিকালের অগণিত অনাগত ভক্ত- 

গণের উদ্দেশ্যেও বর্ধিত হইয়াছিল। আজ 

প্রভুর এই বাণীটিই বিশেষ করিয়| স্মরণ- 
পূর্বক আনন্দের দিন। কারণ-_ 

_যখন জীবনসংগ্রাযে শত ঘাত-প্রতিঘাত, 

দ্বষ, দ্বন্থ ও বিচ্ছেদে মুহামান হইয়! চতুর্দিকে 
নৈরাশ্ের অন্ধকারে আমর] দিশাহারা হইয় 

পড়িব-তখন “তোমাদের সকলের চেতন্ত 

হউক'_ তাহার এই বাণী সকলকে আশার 

আলোক প্রদর্শন করিবে । 

যখন চিত্তূপ অরণ্য দুরস্ত ইন্দ্রিয়ন্ধপ 

হিংঅ শ্বাপদকূলের যথেচ্ছ ছুর্বার আক্রমণে 

তরস্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়! উঠিবে--তখন তাহার এই 
বাণী সকলের চিত্তে অনন্ত শক্তি ও সাহস প্রদান 

করিবে। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

-যখন অনবধানতা! ও অসাফল্য প্রতি 

পদে পদে আমাদিগকে বিপথগামা করিয়া 

ফেলিবার উপক্রম করিবে তখন করুণাময় 

্ীপ্রভুর এই আশিস্-বাণী আমাদের পথের 
নির্দেশ প্রদান করিবে । 

_যখন অধ্যাত্জীবনের শতবিদ্বসহ্কুীল 

বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে গিয়। স্থলিতপদে 

আমর] সর্বাঞ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া! পড়িব ও 

মহায়োহ-অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকার যখন 

জীবনের দিকৃচক্রবাল সমাচ্ছন্নকরত আমাদিগকে 

নিতাত্ত বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবে--তখন 

যুগাবতারের এই অমোঘ অভয় আশ্বাসবাণী 

আমাদের দৃষ্টি লক্ষ্যের প্রতি আৰৃষ্টকরত সর্ব 

প্রতিকূল অবস্থা হইতে আমাদিগকে সমুহ 
করিয়। তুলিবে। 

“স নো বৃদ্ধ্য শুভয়] সংযুনক,-_ 

-তিনি আমাদের সকলকে সম্মার্গপ্রবৃত্তির 

অহ্কূল শুভবুদ্ধি প্রদান করুন| 

“দেখিলাম শিয়রে তোমায়” 
শ্রীসারদারগ্জন পণ্ডিত 

সেদিন অনেক রাত, অকম্মাৎ ঘুম ভেঙে যায়, 
জাগিয়। বসিতে আমি দেখিলাম শিয়রে তোমায়। 
তোমার সুন্দর মুখ জ্যোতিপুর্ণ, জলে ভরা আখি! 
কী আনন্দ জাগিল আমার! প্রাণ ভরে উঠিলাম ডাকি _ 
ঠাকুর! এসেছ তুমি? পূর্ণ করি জীবনের আশা, 
এসেছ শিয়রে যোর মূর্ত করি স্বপনের ভাষা। 
তারপর কত কথা, সঙ্গোপনে ধীরে অতি ধীরে, 
আজ কিছু মনে নাই, শুধু আছে স্বৃতিটুকু ঘিরে 
আবেশেতে ভরা প্রাণ, সেদিনের অপূর্ব সঞ্চয়, 
জীবনে কি গান এল 1? এল ভাব ভাষার প্রণয়? 
তোমারে চেয়েছি আমি দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি কত 
তোমার বাণীর মাল! তাই গেঁথে রেখেছি সতত; 
একেছি হৃদয়ে যারে, সেই ছবি ফুটিল কি শেষে? 
তাই দেখা দিলে প্রভূ, আমার ঘুমের মাঝে এসে? 



জনগণের উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি ] 

শ্রীঅমৃতকুমার বিশ্বাস 

(৩) 

সবাই যদ্দি নিজেকে আর্সন্তান মনে করে, 
আর কেউ যদ্দি তাতে বাদ ন| সাধে, তবেই 
কোন গোল থাকে ন1। কিন্ত পরাধীন সমাজে 

লোকবুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকে। /বহিবিশ্বের 
ব্যাপক ক্ষেত্রে আপন আপন প্রতিপত্তি- ও 
মহিমা-বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়। কাজেই স্বীয় 

সমাজের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ পরিসরে চলে 

নিজ প্রতিপত্তি- ও প্রভাব-বিস্তার; নইলে 

পূর্ব মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা-জাত 'অহং' বজায় 

থাকে না। আর তারই ফলে দেখা যায়, 

পরাধীন দেশগুলিতে উচ্চ অভিজাত জনের 

তদ্দেশীয় অপেক্ষাকৃত নিয় অনভিজাত এবং 

অন্ত লোকজনের ওপর নানারূপ অবিচার 

অত্যাচার নানা অছিলায়। যুক্তির অভাব 

শয়তানেরও কোনদিন হয় না। আর অজ্ঞ 

মটু লোক দেশের সমাজের উচ্চে অবস্থিত 

লোকের কথাই মানতে বাধ্য হয়। এবং 

অমুক্ত সমাজে স্বাধীন চিন্তার অভাব-হেতু 

কুযুক্তি, কুমত একবার প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাই-ই 
মুখে মুখে ঘোরে ফেরে। সেই কুমতের হেতু- 
সন্ধান চলে না, কোনরূপ যাচাইও হয় না। 

মকলপ্রকার উদ্যোগহীনতা, বুদ্ধি-দীনতা, চিন্তা 

শৈথিল্য বন্ধ সমাজের বৈশিষ্ট্য ; কারণ বীর্যই 

সেখানে অপহৃত । “মগজ-ধোলাই। তো 

সেখানেই উত্তমরূপে চলে, যেখানে লোক- 

সম্প্রদায় বিচার-শক্তিহীন হয়ে অসহায়। 

সেখানে স্বার্থ কায়েম করার জন্তে বিদেশী প্রত 

করে দেশী উচ্চ সম্প্রদায়ের মগজ-ধোলাই ? 

যাদের সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট দেশ-শাসন- 

শোষণ সম্ভব নয়, তাদের স্ববশে রাখবার 
উপায়। আর গোলামির মৃল্যস্বর্ূপ কিছু 

পুরস্কার প্রশংসা, খেতাব, সরকারী চাকরি 
ইত্যাদি বিতরণ। গোলাষের কাছে গোলাম়িই 

ধ্রব। যে নিজে স্বাধীন নয়, সে অপরকেও 

স্বাধীনতা দিতে চায় না। দাস অপরের 

কাছেও দাসত্বই চায়।১ পরস্পরের অসাক্ষাতে 
পরম্পরকে তার অকথ্য গালি পাড়ে, 
অভিসম্পাত করে। স্বভাব-আম্মগত্যের 

সেখানে বড়ই অভাব ? জীবিকার দায় সেখানে 
তাদের বাধে। অসহায় ছুর্বল প্রবলের 

অবিচার অত্যাচার মাথ! পেতে নেয় নেহাৎ 
প্রাণের দায়ে। সবল সেখানে আপন প্রতৃত্ব 
বজায় রাখতে যে*.পথ আশ্রয় করে, ক্রমশই 
তা ছুর্বলকে পেষণ করে। উচ্চ-নীচে, বড়- 
ছোটয় এইভাবেই আমাদের বিদ্বেষ-বিষ 
চক্রাকারে ঘুরছে। এইভাবেই আমর! পরস্পরের 
থেকে বিচ্ছিন্ন। জাতি-কৌলিম্তের উগ্রতা 
জাতি বিদ্বেষ স্থষ্টি ক'রে প্রকৃত স্বদেশ-চেতনার 

শাপলা এপ এ ৯ পশীপশী শা 

১ তুলনীয় রবীন্্রনাথ-_'আমাদের সমাজে সবত্র অধস্তনের 
নিকট উচ্চতনের দাবির একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে 

প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধো 
সঞ্চারিত হঈতে থাকে । আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত 

অভ্যাস ও দৃষ্ঠান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্তার জগ্ত সম্পূর্ণ 
প্রস্তুত করিয়। রাখে । তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি 
অতা।চারী, সমকক্ষ লোকের এতি ঈর্ধান্বিত জরইং উপরিস্ 
লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের 
প্রতি মুহুর্তের শিক্ষার মধ্যে মামাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং 
জাতীয় অসম্মানের মুল নিহিত রহিয়াছে ।' (অপমানের 
প্রতিকার--পৃষ্ঠা1 ৪১৭, ১*ম খণ্ড, রবীন্দ্ররচনাবলী ) 
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পথ রুদ্ধ করেছে ।াই বড় বড় প্রচেষ্টা 

উদ্যোগ, য1 ম্বদেশ-সেবার নামে করা হয়েছে, 

কিছুকাল পরে ত৷ হয় স্তিমিত হয়ে পড়েছে, 

নয় সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থ-সিদ্ধির কৌশল 
হয়েছে। এগুলি দেশের সর্ব স্তরকে” সকল 

শ্রেণীকে, আপামর জনসাধারণকে স্পর্শ কবেনি। 
অভিজ্জাত-নেতৃসন্প্রদায়ের কেউ কেউ যখন 

ইংরেজকে ভারম্বরূপ বুঝলেন, তখন সেই ভার- 
মোচনের জন্তে ইংরেজ-বিদ্বেষ-প্রচার শুরু 

করলেন । হয়তো ভাবলেন__এই-ই ভারত- 

মুক্তির পথ। চিন্তাও করলেন না, (আর 

রবার অবসর কোথায়, কারণ গণজীবনের 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো। নেই) যে, নিজেরাই 
এদিকে দেশের অগণিত অজ্ঞান জনসমষ্টির 

কাছে ভার-স্বরূপ। ইংরেজের সামগ্রিক 

আ'তযাচার ৭ শোষণ দেশের লোককে বোঝাতে 

চাইলেন, কিন্তু ত1 উপলব্ধি করবার অবসর 

কোথায় অজ্ঞান অশিক্ষিত “নীচ জাতিগুলোর ! 

তারা তে! দেখে ইংরেজের শাসন-শোষণ, 

ইংরেজের অত্যাচার-অবিচার দেশের বড়ে 

লোকদের, ভদ্রলোকদের; “উচ্চ জাতিগুলোর 

মাধ্যমে চলছে । আবার ইংরেজ যেখানে 

নেই, যেখানে ইংবেজের প্রবেশাধিকার 

নেই, সেখানেও শোষণ এবং অবিচার- 

অত্যাচারের প্রভু এরাই। এটাই তো] 
তাদের কাছে বড়ো! হয়ে উঠেছে-জলস্ত 

সত্য। জন্মে দেখছে, বাচার মূল্য নংগ্রহকালে 

দেখছে, যমরণেও২ দেখছে। 

স্বদেশ-বৎসল সন্যাসীর কাছে এই যুঢ়তা 

প্রকট হ'ল। তিনি দেখলেন যতদিন পূর্বাগত 

অসার-ভিত্তিক এ ভে-বুদ্ধিজাত অযথা 

কৌলিন্ত-জ্ঞান বজায় থাকবে, ততদিন দেশ 

২ শরংচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ, নামক গল্পে 

এর অগ্কতম চিত্র পাওয়া যাবে। 

উদ্বোধন | ৬৫তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

এবং জাতি মুক্তির সন্ধান পাবে নাঁ। স্বদেশের 

সামগ্রিক রূপ, মহাজাতির সমষ্রি-রূপ কার 

চোখে পড়ে! সব-ই তো খগুরূপে প্রতিভাত 

হয়। এঁক্য যেখানে স্বভাব-জাত নয়, এক্যের 

শক্তি সেখানে আশ! করা! যায় কি? স্বস্বরূপ 

হৃদয়লম করার জন্তে, স্বামীজী তাই সকলকে 

ডেকে বললেন, ভারতে ইংরেজ-ভারতে 

সকলেই শুদ্ব। এ যেন ষোড়শ শতকীয় 
বিধানের স্বাভাবিক পরিণতি । ভারতের 

্রক্মণ্য-ক্ষত্রিয়-বৈশ্বশক্তি অপহৃত । অধ্যয়ন- 

অধ্যাপনার আদর্শ তার ইংরেজ? সেই ইংরেজই 
শাসনদণ্ড পরিচালন! করে; আবার তার্দেরই 

হাতে বাণিজ্য-অধিকার,। ধনোৎ্পাদনের 

নিয়ন্্রণ-ভার। তবে কোথায় রইল সেই 
দ্বিজত্ব-গরিযা। অযথা বড়াই-এ লাভ কি? 

পরাধীন ভারতে দাসত্ব সকলেই করছে; 
অতএব শূদ্রবর্ণেই সকলের অবস্থিতি। গুণ 
এবং কর্ম যদি বর্ণের চিহ্ন হয়, তবে 'ভারত- 

বাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শুদ্রত্ব।' 
এই চিন্তা, স্বামীজীর আশা, যদি অভিজাত 

সম্প্রদায়ের অহংকার ধূলিসাং ক'রে, 

'অনভিজাত শ্রেণীর সন্দেহ দূর ক'রে পরস্পরকে 

নিকটে টানে, পরম্পরকে অবস্থা-সাম্যে 

একতাবদ্ধ করে কোন উচ্চতর লক্ষ্য-সাধনের 

ক্ষেত্রে। যদ্দি বা অভিজাতবর্গের চিত্তের 

ওপর এ বিচার দাগ কাটে, জনসাধারণের মনে 

তার আঁচড়ও পড়েনি । কেন-না এতে তো 

তাদের অবস্থার পরিবর্তনের কোন ভরসার 

লক্ষণ নেই। তাদের অবস্থা তো যে-কে 

সে-ই। কেউ কেউ উল্লসিত হলেও হ'তে 

পারে, বিশেষতঃ যারা স্বীয় হীনত্বে মুহমান 

হয়ে অপরের হীনদশায় স্বত্তি বোধ করে। 

কিন্ত সে অবস্থা দীর্ঘস্বায়ী হয় না এবং কোন 

সমাজেই এই ম্বভাববিশি্ই লোকের সংখ্যা 
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অধিক হয় না। কাজেই অগণিত নিপীড়িত 
প্রাককৃতজনের মনোগত ভাব বৈদাস্তিক সন্ত্যাসী 

হদয়ঙ্কম করলেন। বুঝলেন, আসল গীড়। 
কোথায়। কুলগত অনপনেয় 'জাতিত্বের 

অনম্মানের বোঝ! হইতে মুক্তির উপায় তার 
চায়। তাই ভাবী যুগের ছবি তুলে ধরলেন 
দেশের সমক্ষে। 

প্রকৃত প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ শুদ্রকুলের 
“প্রোলিটারিয়েটদের--সর্বহারাদের | জগতের 

মন্থধ্ু-ইতিহাসের প্রবেশ-দ্বার উন্মোচন ক'রে 
তিনি আমাদের দেখালেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 

বৈশ্য শুদ্র--এই চার বর্ণ-সম্প্রদায় পর্যায়ক্রমে 
ভূমণ্ডলে আধিপত্য লাভ করে। প্রতিযুগেরই 
বিশেষ বিশেষ গুণও আছে, দোষও আছে। 

কিন্ত সবযুগেই যে সন্প্রধায়ইঃ যে বর্ণই শাসন 

করুক ন1 কেন, তার আসল শক্তি প্রজানির্ভর। 

যে মুহুর্তে শাসক-সম্প্রদায় দীর্ঘকালপ্রস্থত 

আপন শ্রেষ্টত্ব-অভিমানে আপনাকে এই 
জনসাধারণ থেকে বিশ্রিষ্ট করে? সেই মুহুর্তেই 
তার পতন। সব দেশই তার সাক্ষ্য বহন 

করছে । কোথাও কিছু কম, কোথাও বেশী | 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাদের প্রতৃত্বের যুগ প্রত্যক্ষ 

করেছে। ভারতে ক্ষত্রিয়ব1! দেশের স্বাতস্থ্য 

রক্ষা করতে পারেনি, ফলে দেশীয় বৈশ্য- 

কুলের অভ্যুদয় হয়নি। .পুরোহিত-তন্ 

রাজতন্ত্র, এদের পর এখন চলছে বৈশ্ঠতন্্, 

ক্যাপিটালিজম* | এর উত্তৰ ইওরোপে, তাই 
পতন-বীজও ইওরোপেই উপ্ত হচ্ছে_ শৃদ্রতন্ত্র 

'ভিমোক্র্যাসি'। কিন্তু ইওরোপে শুড্র'দের, 
গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই। কেন-না ইওরোপে 

গুণগত জাতি বিদ্যমান। শৃদ্রজাতিকুলে যখনই 
কোন অসাধারণ প্রতিভার উদয় হচ্ছে, তখনই 
তাকে শূদ্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলে 

নেওয়া হচ্ছে। ফলে তার প্রতিভা, ক্ষমতা? 

জনগণের উদ্বোধনে স্বামী যিবেকানন ৬৮১ 

বুদ্ধি ধন, যা কিছু তার মূল কুলের শূদ্রজাতির 
কল্যাশে নিয়োজিত না হয়ে অপর 'জাতি'র 

স্বার্থেই ব্যয়িত হচ্ছে।) প্রাচান ভারতেও এই 
প্রথা ছিল। আর উচ্চ সমাজের যত অপদার্থ 

সব পতিত হচ্ছে শুদ্র-সমাজের মধ্যে। এই 
কারণে আজও সমাজরূপে কুলরূপে শুদ্রের 

কোন উচ্চাবস্থা-প্রাপ্তি হয়নি_-ন। ভারতে, ন! 

ইওরোপে। কিন্ত আশা আছে ভবিষ্যতে, 
আর সে আশা ভারতেই। ভারতেই এখন 
একমাত্র “জন্মগত? জাতি-প্রথা বর্তমান। 

এখানে যিনি যত প্রতিভাধর, ক্ষমতাশালী, 

বিস্তবান্, জ্ঞানবান্ হোন না কেন এবং যতই 
বিভিন্ন খেতাৰ পান না কেন, প্রকৃতপক্ষে 

স্বসমাজ শ্বীয়কুল ত্যাগ করবার উপায় বা 
অধিকার তার নেই। আর সেই কারণেই 

তার নিজের যা কিছু, তা সেই সমাজের জন্তেই 
উৎসর্গীকৃত। এই ভাবেই ভারতে শৃদ্রের 
উন্নতি শুরু হয়েছে এবং ত1 কেবলমাত্র 

ভারতেই সম্ভব। তাই স্বামীজী বললেন-_ 
“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । কতদিন আর 

“মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি 
নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে 

নিম্পি হইতে হইবে?” 
এতদিন ষে এব উদ্বোধন হয়নি, তার 

কারণ লোকে অন্থভব করেনি যে, “সাধারণ 

প্রজা সমস্ত শক্তির আধার ।” “সমাজের নেতৃত্ব 

বিদ্াবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক ব! বাহু- 

বলের দ্বার বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির 

আধার-_প্রজাপুঞ্জ। এই প্রান্ত জন তৎ- 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকে এতদিন কেবল 
অপরাপর সম্প্রদায়ের শক্তি, প্রভাব এবং 

বৈভবের যোগান দ্রিয়েছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
বঞ্চিত ক'রে । যে নিজেকে বঞ্চনা করে, 

তাকে বঞ্চন! কর| অপরের সহজসাধ্য। আত্ম- 



৬৮২. 

মর্যাদাবোধ যার নেই, অপরে তাকে সম্মান 

দেয় না। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্য--এদের 

বঞ্চনা, শোষণ এবং উপেক্ষায় শৃত্রকুলের তাই 
তন্ত্রা-ভঙ্গ হয়েছে। আজ অনৈক্যের হেতু 

দূর ক'রে পরম্পরের বিচ্ছিন্নতা-পাপ নাশ ক'রে 

জনসাধারণ সংহত শক্তির পরিচয় বহন করতে 

উদ্ভত--সভ্ঘবদ্ধ হ'তে উন্মুখ | 

এর! যদ্দি প্রকৃতই সঙ্ঘশক্তির পরিচয় দিতে 

পারে, তবেই ভারতের পুনরভ্যুথান সম্ভব। 

এদেরই ওপর ভবিষ্যৎ ভারত নির্ভর করছে। 

কেন-না, “এর! সহম্্র সহজ বৎসর অত্যাচার 

সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব 

সহিষ্ণুতা । সনাতন দুঃখভোগ করেছে? তাতে 

পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এর! একমুঠো ছাতু 

খেয়ে ছুনিয়া উলটে দিতে পারবে । আধখানা 

রুটি পেলে ত্রিলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। 

এর] রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে 

অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রিলোক্যে নেই। এত 

শাস্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি 

চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে 

সিংহের বিক্রম !! 

ৃদ্র-উদ্ধারের পথ তাহলে আপন হীন- 

চেতনায় একান্ত মুহমান ন! হয়ে নীচ সন্কীর্ণ 

সব-্থার্থ বিসর্জন দিয়ে, যেখানে যথার্থ স্বাভাবিক 

স্বার্থ তাকে বড়ে। ক'রে তুলে একতাৰদ্ধ 

হওয়ার পথ অনুসন্ধান করা । জগতের গতিও 

সেইদিকে_একত্ব-অন্ভূতি । আপাত-বিচ্ছিন 

এবং জটল ঘটনা-বাহুল্যের মধ্যেও কিছু কিছু 

মূল সুর মানব-ইতিহাসে আছে । দিকে দিকে 

আজ শতধা-বিচ্ছিন্ন এবং মম্ুয্ু-শোধিত 

প্রজাসাধারণ এ্রক্যবদ্ধ এবং জাগরিত হচ্ছে। 

জাগরণ এবং এরক্যশক্তি তাদের বিপথগামী 

হ'তে পারে। 'জাতি'-বৈরিতার দ্বারা, 

গপ্রেণী'-বিদ্বেষের দ্বার তারা! উত্তেজিত হতে 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্ধ--১২শ সংখ্য। 

পারে। আবহমানকালের শোষণ, উৎপীড়ন, 

অবজ্ঞা, ঘ্বণা, অবিচার, অত্যাচার প্রভৃতি 

তাদের প্রতিশোধ-পরায়ণ ক'রে তুলতে পারে, 
বিশেষ যখন তার] নিজ-শক্তি সম্পর্কে সচেতন 

হয়েছে । এই আশঙ্ক স্বামীজীর মনে এসেছে । 

ভ্রাতৃ-কলহ, গৃহ-্বদ্দ ভারতকে অধিকতর দুর্বল 

ক'রে তুলবে । সেই কারণে জন-সাধারণের 

সদৃবুদ্ধি জাগাবার দিকে লক্ষ্য রেখে আত্ম- 

বিশ্লেষণী বিচারধার। নির্দেশে ক'রে তিনি 

বললেন £ তাদের দুর্ঘশার জন্তে দায়ী তারাই, 

এ-কথ! যেন তার] মনে রাখে । শক্তির মূলে 

শিক্ষা । তারা কেন শিক্ষাকে অবহেলা 

করেছে? এতদিন তারা সজাগ হয়নি কেন? 

সংস্কিত-চর্চা থেকে নিজেদের তারা ৰঞ্চিত 

করেছে । অপরের কথা কেন তার শুনেছে ? 

নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে তো! কেউ 

তাদের বাধ দেয়নি | তারা৷ যদি সংস্কৃত-চা 

ক'রে নিজেদের চিনতে পারত; তাহলে এই 

ঘোর দুর্শার জীবন তাদের কাটাতে হ'ত না। 

স্কৃত-চর্চায় অবহেলা! ক'রে? অপরের ওপর 

সে ভার চাপিয়ে তারা জীবনকে অনায়াস-লভ্য 

ক'রে তুলতে চেয়েছিল, নিশ্চিন্ত হতে 

চেয়েছিল। এ তার-ই প্রায়শ্চিত্ব-স্বরূপ | 

অতএব হীন প্রতিশোধ-চিস্তা, ভ্রাতৃ-হনন 

চিন্তা ত্যাগ ক'রে নিজের শক্তিকে অকারণ 

অপব্যয় থেকে রক্ষা ক'রে কোন উচ্চতর 

কল্যাণে নিয়োজিত করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত । 

জগতে 'সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই 

মৃত্যু । সকলেই চায় নিজ সমাজের, নিজ 

সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও বিস্তার। এ-কাজ 

সহজ হয়, যদ্দি যারা এ সংস্কৃতি গ্রহণ করবে, 

তারা জানে এর মাহাত্ম্য-স্বূপ, আর যাদের 

কাছ থেকে গ্রহণ করবে, তার! হয় শক্তিশালী, 

বীর্যবান্। কেন-না জগতে শক্তিলাভই শ্রেষ্ঠ 
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লাভ। ইওরোপ শক্তির একক্প চর্চ। করেছে 

সেই জড়-শক্তির একাস্ত আরাধনায় জগৎ আজ 

ধবংসোন্মুখ | (ধর্মকে অবহেল! ক'রে টেনে 

নামাতে নামাতে ইওরোপ জগতের মধ্যে 
ধর্মকে হারিয়ে বসেছে; ভারত ধর্মকেই 
পরমারাধ্য ভেবে ওপরে তুলতে তুলতে বর্ষের 

মধ্যে জগৎকে হারিয়েছে । পাশ্চাত্য ধর্মকে 

অধ্যাত্বকে যেমন আপনার ক'রে নিতে পারেনি, 

প্রাচ্যও তেমনি কর্মকে-অধিভূতকে নিজস্ব 

ক'রে তুলতে পারেনি । ইওরোপ যেমন 
শরী্টকে ভূলেছে, ভারতও তেমনি কৃষ্ণকে ভূল 

বুঝেছে । ফলে প্রত্যেকে নিজ গণ্ডিতে 

একান্তভাবে আবদ্ধ-কেউ-ই পরিণতি লাভ 

করেনি বা প্রাচীনকালে করলেও বর্তমানে 

তার অভাব। নবধুগে প্রয়োজন ধর্ম ও কর্মের 

সমন্বয় কল্যাণকে সামনে রেখে পাধিব 
খদ্ধি। এ দায়িত্ব ভারতবাপীর | কেন-না-_যা 

কঠিন, সেই অধ্যান্ত্রবোধ তার আছে। তার 

পক্ষে পাশ্চাত্য খদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ ক'রে 

ইহজগৎ ও অতীদ্দ্িয় জগতের মাঝে সেতু রচনা 
করা অন্যদের অপেক্ষা সহজসাধ্য |) 

স্বামীজী তাই বললেন, পৃথিবীকে মুক্তির 

জন্তে ভারতের মুখাপেক্ষী হ'তে হবে। 
ভারতকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হ'লে 

শক্তি অর্জন করতে হবে। শক্কিহীনের কথা 

কেউ কানে তোলে না, কারণ শক্তিহীন 

কখনও শক্তিলাভের উপাষ জানাতে পারে ন1। 

নিপীড়িত পৃথিবীর মম্বয্য-শয়াজ ভারতের 

জনগণের উদ্বোধনে 

৩ প্রাচা ও পাশ্চাত্য--শ্রীঅরবিনদ। এ বিষয়ে স্বামী 

বিবেকানন। ও শ্রীঅরবিন্দ একমত । আমাদের মনে রাখতে 

হবে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন স্বামীজীর শিয়কল্প। 'শ্রীমরঝিনর 

সঙ্গে কথ।বাঙ' ( নীরদবরণ-রচিত) দেখুন । আর বিশ্ববিশ্রুত 

ফরানী লেখক 1ি07)811 [২০11800ও শ্রীঅরবিন্দকে 

হ্বামীজীর চিন্তার উত্তরসাধক ব'লে অভিহিত করেছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ ৬৮৩ 

জন্তেই অপেক্ষা ক'রে আছেঃ । অতএব এখন 

শক্তিই মুখ্য । 

অপরাপর বাদ-বিসংবাদ তাই স্থগিত রেখে 

এই শক্তিচর্ার দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির 

করতে হুবে। আর শিক্ষাই শক্তির মূল। 
শিক্ষা সকলপ্রকার অজ্ঞানকে দূর করে জ্ঞান- 

লাভে সহায়তা করে। অতএব স্বার্থ-এক্য- 

জনিত যে সংহতি-বোধ জনসাধারণ লাভ 

করেছে, তাকে স্থায়ী করতে হ'লে, পাকা 

করতে হ'লে জনপাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার 

করতেই হবে। ভারতীয় আপামর জনসাধারণ 

শিক্ষিত হয়ে উঠলে, জ্ঞানলাভ করলে, শক্তি 

সঞ্চয় করলে স্বীয় স্বরূপ--ভারত-সত্ব। তাদের 

উপলব্ধি হবে । এইজন্তে শিক্ষাবিস্তারের ওপর 

স্বামীজী এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 

“সেবা”-ধর্মের মুখ্য অঙ্গ “শিক্ষা-বিস্তার” তাও 

বলেছেন। “হত ব্যক্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে 

শিক্ষাদদানকেই নিম়শ্রেণীর জনগণের একমাত্র 
সেবা বুঝিতে হইবে ।১৫ 

অতএব পরমধি বিবেকানন্দ-চিত্তিত জন- 
শিক্ষার মূল লক্ষ্য হ'ল দেশের জন-গণের 

ব্যক্তিত্বের পুনরুদ্ধার । বর্তমান সমাজে মানুষের 

মর্যাদ1 অস্বীকৃত, মান্ষের মহয্যত্ব অবমানিত 

ও ব্যক্তিত্ব অবহেলিত নান! ক্ষেত্রে । এ সমাজে 

তাই মৌলিকতার একান্ত অভাব। আর এই 

মৌলিকতার অভাবই ভারতের ছ্র্দশার অন্ততম 

কারণ। লোকজন এই শিক্ষায় পেয়েছে 

দীর্ঘদিন ধরে যে তাদের জন্ম-কর্মের হেতু 
উপরিস্ব লোকজনের সুখের যোগান দেওয়] 

এবং তার জন্তে জীবনপাত করা । তাতেই 

৪ এবিশ্বাস গশ্চিমেরও আছে। এর প্রমাণ রোম? 
রোল' |র রামকৃষ্ণ-বি'বকানন্দ-চরিত 'ও বিশ্বে ভারতীয় অধ্যাত্ব- 
আদর্শের ক্রমবর্ধমান প্রচার ও গ্রহণ । 

& শিক্ষাঁ-স্বাম্মী বিবেকানন্দ--পৃঃ ৯৪ 



৬৮৪ 

তাদের অমৃত-লাভ। স্তরে শুরে এই ভাব 

জাতীয় জীবনে প্রকট । অতএব সেখানে 

বাধ্যতা, আহ্বগত্য আর দাসত্বে কোন পার্থক্য 

বা তারতম্য হয় না। দাস-বৃত্তি-নির্ভর সমাজে 

মৌলিকতার উন্মেষ হয় না। যে সমাজে 

গৃহী প্রভু গৃহস্থ চাকরের মনুয্যত্বকে ধর্ষণ করে, 

কর্তৃপক্ষ কর্মচারীর স্বাতস্ত্রকে দলন করে; 

আর উচ্চনীচ-নিবিশেষে সহচর সহচরের 

স্বকীয়তা অসহা জ্ঞান করে, সে সমাজ সম্পর্কে 

নিংসঙ্দেহে বলা চলে-সেখানে লোকে 

স্বাধীনতার মূল্য বোঝেও না, দেয়ও না। 

স্বাধীনতা জিনিসটা লোককে বিপদের দিনে 

তাই বার বার বুঝাতে হয়। ক্বাধীনতা-রক্ষাই 

সেখানে দায়স্বরূপ।; কেন-না ইওরোপের 
'ভাচু (ঘ৩৩) সেখানে নেই, যাকে 

উল্লেখ করেছেন, বীরত্ব, পৌরুষ, 

নির্ভাকত। ও বীর্ধরূপে। 

€এই অবস্থা! থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এক 

মাত্র পথ-_মানুষকে যথার্থ স্বাধীন মাহ্ষরূপে 

শিক্ষিত ক'রে তোল! । প্রতিটি ব্যক্তি যাতে 

এই বোধে জাগ্রত থাকে যে, নিজেই অনস্ত 

শক্তির আধার--তার মধ্যেই রয়েছে সেই 

ধ্রশী শক্তির অংশ, যার বলে জগতে অতি- 

মানবের স্থষ্টি হয়েছে যুগে যুগে। সে নিজে, 

যদি এই উপলব্ধিতে সচেতন হয় আর সেই 

শক্তির বিকাশের সাধনায় আস্তিক. প্রয়াস 

পায়, তবে তারও উন্নতি অবশ্যস্তাবী।; সেই 

অন্তরনিহিত শক্তির (যে নামেই তাকে অভিহিত 

করা হোক না কেন) পূর্ণ বিকাশ-সাধনের 
চেষ্টাই হ'ল শিক্ষা । এই চেষ্টা ব্যষ্টিগত এবং 

সমষ্টিগভ উভয়তঃ | পরম্পবের সহযোগিতার 

ভিত্তিতে এই চেষ্টা সহজতর হয়ে ওঠে। 

কাউকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা নয়, কারও 

উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্ট| নয়, সাধ্য 

ও স্ুযোগমত সকলের উন্নত হবার প্রয়াসে 

সাহায্য কর! কেবল দেশের এষং জাতিয় নয়। 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

সাধারণভাবে মহুয্যত্বের সেবা করা। জনগণের 

মধ্যে এই ধারণার প্রচার-_মুক্ত সমাজ-স্থির 

পরিবেশ গড়ে তুলবে 
সঙ্গে সঙ্গে আর একটি :কথাও আমাদের 

মনে রাখতে হবে। ম্বাধীনতা-লাভের; পর 

এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ “জাতি-গঠনে 
আত্মনিয়োগকারীদের প্রতি স্বামীজীর একটি 

বিশেষ উপদেশ আছে। দেশের পুনর্গঠন এবং 
সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে নান] মত ও নান] পদ্ধতি 

আছে। জনসাধারণের ওপর কোন মত এবং 

পথ জোর ক'রে না চাপানোই ভাল। শুভাশুভ- 

বিচারে জনগণের অংশ-গ্রহণের হুযোগ না 

দিয়ে কোন বিষয় তাদের ওপর বলপূর্বক 
চাপানো-তা উপদ্রবেরই সামিল, যতই 

কেন তা কল্যাণকর মনে হোক। সেকক্ষেত্রে 

লক্ষ্যে পৌছানো! সহজসাধ্য তো হয়-ই না, 
বরং পথ কণ্টকিত হয় ।) তার প্রথম ও প্রধান 

কারণ সেই কাজে জনসাধারণের স্বত:ক্ক্ত ও 
আস্তরিক সহযোগিতার পথ রুদ্ধ থাকে । “তাই 
স্বামীজী এক্ষেত্রে প্রথমে জনমত-স্থির ওপর 
জোর দ্বিয়েছেন। যাদের উদ্দেশ্যে সংস্কারাদি, 
তাদের কাছে যেন তা সহজে গ্রহণীয় হয় | 
এতে কাজের অগ্রগতি হয়তো! মন্থর) কিন্ত 

ঈশ্সিত পরিণতি নিশ্চিত এবং পাকা। তাই 
যে কাজের লক্ষ্য জনসাধারণ, সেখানে যতদ্দিন 
সার্ক জনমতের স্থ্টি না হয়, ততদ্দিন সাগ্রহে 
অপেক্ষা করতেই হবে। এ গণতন্ত্রের অন্তত 
লক্ষণ এবং ভিত্তি -এ-কথা আমর1 যেন ভূলে 
না যাই। 

কায়মনোবাক্যে যদি গণতন্ইই আমাদের 
আদর্শ হয়--কী সমাজ জীবনে, কী রাষ্ট্র-জীবনে 
--তবে জাতিগঠন-কার্ধে এই বিবেক-বাণীর 
অবারিত অন্থগমন মহাপথের দ্বার উন্মুক্ত 
করবে। জেই পথে সর্বশ্রেণীর জনগণ ভারত- 
অভিপ্রায় সিদ্ধ করবে । 

[ সমাপ্ত) 

$ পত্রাধলী--'যাণি ও রুনা, ধম খণ্ড, পুষ্ঠ৷ ১০৪ 



স্বামীজীর সম্নিধানে 
[ পূর্বানুবৃত্তি 

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বামী অচলাননদ_ 
স্বামী অচলানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম কেদার- 

নাথ মৌলিক, পিতার নাম শল্তুচরণ মৌলিক। 
তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। স্বামীজী 
বিদেশ হইতে ফিরিয়। আসিলে তাহার ভাব- 

ধারায় আকৃষ্ট হইয়। যে কয়জন যুবক দরিদ্র" 
নারাযণ-সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকে 

জীবনের উদ্দে্য করিয়া কঠোর জন্যাসজীবন 

গ্রহণ করেনঃ কেদারনাথ তাহাদের অন্যতম | 

স্বামী অচলানন্দ 'কেদার বাব!" নামে পরিচিত 

ছিলেন। 

কলিকাতা হইতে আসিয়! চারুচন্দ্র (পরে 

স্বামী শুভানন্দ) যখন কাণীতে উপস্থিত 

হইলেন, তখন কেদারনাথের সহিত পরিচিত 

হন। এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত 

হয়। এই সময় কেদারনাথ পুলিস-বিভাগের 
কর্ষচারী এবং পদোন্নতির অভিলাষী, কিন্ত 

অবিবাহছিত। কেদারনাথের গৃহে যত 

ধর্মালোচনা ধ্যানধারণা প্রভৃতি চলিতে 

লাগিল, যুবকগণের হৃদয়ে ততই টবরাগ্য তীব্র 

হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। 
১৮৯৮ খৃঃ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শুদ্ধানন্দের 

সহিত কাশীতে বংশীদত্তের বাগানে মাধুকরী 

করিয়া তপস্তারত ছিলেন। চারুচন্ত্রের সহিত 

স্বামী শুদ্ধানন্দের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি 

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। 

আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ চারুচন্দ্রের 

বন্ধুদের আলোচনা-সভায় আীরামকৃষ-প্রসঙ্গ 

করিতে লাগিলেন । কেদোরনাথের ছাদয়ে 

যাহার] ধর্মভাব উদ্দীপিত করেন, তাহাদের 
মধ্যে স্বামী নিরঞুনানন্দের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য । 

শ্রীরামকৃ্চ-পার্ষগণের সান্নিধ্যলাভে 

কেদারনাথের হৃদয়ে সংসার-ত্যাগের সম্কল্প 

উদ্দিত হইল। ১৮৯৯ খুঃ স্বামী নিরঞ্জনানন্ব 

কাশী ত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে চলিয়া যান, 

কেদারনাথের ঠবরাগ্য এত প্রবল আকার ধারণ 

করিল যে, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া এই বৎসরের 
শেষভাগে একদিন হরিদ্বারে নিরঞ্জন মহা- 

রাজের চরণ-প্রাস্তে উপনীত হুইলেন। স্বামী 

নিরঞ্জনানন্দ খুব প্রীত হইলেন এবং নানাভাবে 
তাহার ধর্মজীবন গঠন করিতে লাগিলেন। 

১৯০ খৃঃ কেদারনাথ জয়রামবাটী ও 

কামারপুকুর দর্শন করিয়া আসেন এবং প্রভূত 

প্রেরণা লাভ করেন। ইহার পরে তিনি 

কাশীতে ক্ষেমেশ্বর-ঘাটে একটি ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া 

করিয়। বাস করিতেন এবং সারাদিন কাশী 

সেবাশ্রমে রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। 
এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কিশনগড় 

দুকভিক্ষ-সেবাকার্যে স্বামী কল্যাণানন্দকে 
সাহায্য করিতে যান। 

১৯০১ খৃুঃ স্বামীজী মঠে আছেন জানিয় 

এবং তাহাকে দর্শন করিবার তীব্র আকাজ্জা 

হওয়ায় সেবাশ্রযের কার্য হইতে অবসর 

গ্রহণান্তে কেদারনাথ কাশী হইতে শারদীয়! 

ষঠীর দিন বেলুড় মঠে আসেন। মঠাধ্যক্ষ স্বামী 
ব্রন্মানদ্দ মহারাজ স্বামীজীর সহিত কেদার- 

নাথের সাক্ষাতের হুযোগ ঘটাইয়া দেন। 



৮৩৬ 

এই সময় কেদারনাথ স্বামীজীর সাম্িধ্য 
ও সেবাধিকার পাইয়া! কৃতার্থ হন। 

যদিও কেদারনাথের অস্থপস্থিতিতে সেবা- 

আমের সেবাকার্মে সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল, 
কারণ সেই সময় মাত্র কয়েকজন যুবক ম্বতঃ- 

প্রণোদিত হইয়া এই কার্য চালাইত এবং কাজও 

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল--তথাপি কেদার- 

নাথ স্বামীজীর পুণ্য সান্িধ্যলাভের আনন্দ 
ও তৃপ্তি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কী এক 

দুর্বার আকর্ষণে মঠ হইতে কাশী প্রত্যাবর্তন 

কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না! 

তিনি মঠেই রহিয়া গেলেন এবং একাদি- 

ক্রমে প্রায় নয় মাস স্বামীজীর সেবা কবিয় 

ও তাহার বিশাল হৃদয়ের গভীর প্রেমের 

আম্বাদ পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া 

রহিলেন। এই নয় মাসের পুণ্যস্থতিতে তিনি 

সার] জীবন উদ্দীপিত ছিলেন। 

১৯০২ খুঃ বৈশাবী পৃণিম! তিথিতে স্বামীজী 
কেদারনাথকে সন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিয়! 

“অচলানন্দ' নাম দেন। 

ইহার পরে স্বামী অচলানন্দ কাশী সেবা- 
শ্রমের কাজেই নিমগ্ন হইলেন। তাহার 

তপস্তাপৃত জাবন, ভক্তি-বিশ্বাসে উজ্জল সৌম্য 
মৃততি ও সপ্রেম পুণ্যসঙ্গ সাধু-্রক্ষচারী ও 
ভক্তদিগকে অন্বপ্রাণিত করিত। জীবনের 

শেষদিন পর্যন্ত কাশী সেবাশ্রমের উন্নতিকল্পে 

তাহার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। অচলানন্দ 

উত্তরাখণ্ডের তীর্থে তীব্র তপন্তায় দীর্ঘকাল 
অতিবাহিত করেন 

১৯৩৮ খুঃ স্বামী অচলানন্দ শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও 

মিশনের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে অধিষিত ছিলেন। 

প্রীগুরু-প্রতিঠিত সঙ্ঘ ও কাশী সেবাশমের জন্য 
একনিষ্ঠ সাধন1 করিয়া তিনি ৭১ বৎসর বয়সে 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

১৯৪৭ খুঃ ১১ই মার্চ তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে 

গড়া এবং অতিপ্রিয় কাশী-সেবাশ্রমেই নশ্বর 

দেহ ত্যাগ করিয়া ঈপ্সিতধামে মহাপ্রয়াণ 
করেন 

মিন মুলার, 

মিস হেনরিয়েটা মুলার স্বামীজীর একজন 

ইংরেজ মহিলা-ভক্ত। আমেরিকায় সহশ্র- 
দ্বীপোগ্ভানে (11170098100 1810,00 7১91: ) 

ভক্ত ও শিষ্গণের শিক্ষাদান শেষ করিয়। 

স্বামীজী ইংলগু যাইবার জন্ত প্রস্তত হন। মিস 
মূলার স্বামীজীকে তাহার অতিথি হইবার 
আমন্বণ জানান। 

মিস মূলারের সহিত স্বামীজীর পরিচয় 

আমেরিকাতেই হয়। স্বামীজী যখন ইওরোপ 

ভ্রমণে বাহির হন, মুলারও তাহার সঙ্গে যান। 

মূলারের অহ্বরোধে আল্নস পর্বতে সেপ্ট বানার্ড 

পাস হইতে কয়েক মাইল দূরে এক নির্জন 
স্বানে শ্বামীজী দুই সপ্তাহ বিশ্রাম করেন। 

বেলুড় মঠ স্বাপন-কার্ষে মিস মূলারের নাম 
চিরস্মরণীয় হইয়! আছে । মঠের জমি কিনিবার 
জন্য তিনি অর্থ সাহায্য করেন৷ শ্রীরামক্চ- 

বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রধান কেন্দ্র বেলুড় 

মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাহার স্মৃতি চিরদিন জড়িত 

থাকিবে । প্রভৃতবিস্তশালিনী মিস মুলার 

স্বভাবতই ধর্মপরায়ণা ছিলেন । তাহার মন 

উদার ও দৃষ্টিভঙ্গী আধ্যাত্মিক ছিল বলিয়াই 

ইহ| সম্ভব হইয়াছিল। এক সময় মুলার সংসার 
ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু স্বামীজী 

নিষেধ করেন এবং স্বার্থশৃন্তভাবে থাকিয়া 

যতদ্বর সম্ভব লোককে সাহায্য করিতে বলেন। 

ভগিনী নিবেদিতার পূর্বেই মিস মূলার 

ভারতে আসেন, উদ্দেশ্য ছিল--ভারতে নারী- 
শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা। ম্বামীজী ভগিনী 



পৌষ ১৩৭০ ] স্বামীজীব 

নিবেদিতাকে আলমোড়া হইতে এক পত্রে 

লেখেন, মূলারের উপর নিবেদিতা যেন নির্ভর 

না করেন, তিনি যেন নিজের গায়ে দাড়ান । 

স্বামীজী ছিলেন ভবিষ্যদৃদ্র&া, তিনি বুঝিতে 

পারিয়াছিলেন, মিস মূলার শেষ পর্যস্ত সকলের 

সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে পারিবেন ন1। 

মূলারের নান] সদৃগুণ ছিল, এই সকল গুণের 

স্বামীজী প্রশংসা করিতেন। কিন্ত তাহার যে 

একটু কর্তৃত্বম্পৃী ছিল, তাহা! নিবেদিতার 

পক্ষে সয করা কষ্টকর হইবে ভাবিয়! স্বামীজা 

তাহাকে সাবধান করিয়া দেন। 

সিস্টার ক্রিস্টীন 

ডেট্রয়েট-বাসিনী মিস গ্রীনস্টিডেল-নায়ী 

মহিলা! পরবর্তী জীবনে সিস্টার ক্রিস্টান-রূপে 

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর ভারতীয় 

কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । ১৮৯৪ খুঃ 

২৪শে ফেব্রুমারি আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে 

তিনি স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করেন। 

স্বামীজীর বক্তৃতা] শুনিয়া! তাহার চিত্ত বেদাস্ত- 
দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

স্বামীজী যখন সহজদীপোগ্ভানে ([1009- 

৪01912007১৮) অবস্থান করিতেছিলেন, 

তখন মিস গ্রানস্টিডেল ও মিসেস ফাস্কি 

ডেট্য়েট হইতে সেখানে উপস্থিত হন এবং 
অন্ত ভক্তদের সহিত কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া 

স্বামীজীর উপদেশ লাভ করেন। এই দুইজন 

সম্পর্কে স্বামীজী বলিতেন, “এরাই আমার সেই 

শি্যাদ্বয়। যারা আমার সন্ধানে ঝড়বৃষ্টির 

মধ্যে শত শত মাইল ভ্রমণ ক'রে উপস্থিত 

হয়েছিল ।+ 

সিস্টার ক্রিস্টীন স্বামীজী-সম্ন্ধে তাহার 

পুণ্য স্বৃতিকথ| একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ 

সমিধানে ৬৮৭ 

করিয়াছিলেন। সহম্মদ্বীপোগ্ভানে তিনি 

স্বামীজীর নিকট দীক্ষালাভ করেন। 

১৯০০ খৃঃ স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইংলগ্ডে 

যান, সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই 
সময় সিস্টার ক্রিস্টান ইংলগ্ডে গমন করেন-- 

উদ্দেশ্য স্বামীজীর দর্শনলাভ। এই সময়েই 

নিবেদিতার সহিত ক্রিস্টানের সখ্য স্থাপিত 

হয়। 

স্বামীজী ক্রিস্টানের ত্যাগ-বৈরাগ্যের খুব 
প্রশংসা কৰিতেন। তারিখের 

পত্রে স্বামীজী ক্রিস্টানকে লিখিয়াছিলেন, 

'জগজ্জননীর কাছে আমি তোমাকে সমর্পণ 

করেছি । তিনি তোমাকে সর্বদ! রক্ষা! করবেন 

ও পথ দেখাবেন। আমি নিশ্চিত জানি, 

কোন অমঙ্গল তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না, 

কোন বাধা-বিদ্ব মুহুর্তের জন্তও তোমাকে 

দমাতে পারবে না। অবিচলিত ভাব ও 

স্বামীজীর উপর একান্ত নির্ভরত1। ক্রিস্টানের 

স্বভাবের বৈশিষ্ট্য । ক্রিস্টীন ছিলেন সদাহান্ত- 

ময়ী মধুরভাষিণী ও ধীরস্থির | 

৬।৭।১৯০১ 

দ্বিতীয়বার আমেরিকা আসিয়া! স্বামীজী 

সাতদিন ডেট্রয়েটে ছিলেন। ইহার পর 

ক্রিস্টীন স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্পর্শে আসেন । 
্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ কর ক্রিস্টাীনের 

একান্ত ইচ্ছ! ছিল। কিন্তু সময় ও সুযোগ 

হইল ১৯০২ খৃঃ। 

১৯১৪ থৃঃ প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পুর্ব 

পর্যস্ত ক্রিস্টান ভারতে নারীশিক্ষার কাজে 

নিবেদিতাকে সাহায্য করেন। নিবেদিতার 

দেহত্যাগের পর তিনি উক্ত কার্ষভার গ্রহণ 

করেন। 

১৯৩০ থুঃ ২৭শে মার্চ আমেরিকায় এই 

মহীয়সী মহিলার দেহাবসান ঘটে। 



৬৮৮ 

স্বামী যোগানন্দ (ডাঃ স্ট্রীট) 
্বামীফৌগীনদ্দের পূর্ব নাম ভাঃ স্ট্রীট । 

ডাঃ স্ট্রটের ভোগে অনাসক্তি, ত্যাগে নিষ্ঠা 
এবং ধর্মজীবন-লাভে একাস্তিক ব্যাকুলত। 

দেখিয়। স্বামীজী তাহাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে 

সন্নযাস-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া “যোগানন্দ' নাম 

দেন। স্বামীজীর অতি ভক্তিমান্ শিষ্য হিসাবে 

তিনি খ্যাতি লাভ করেন। 

ডাঃ স্ট্রাটের সন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে স্বামীজী 

নিউইয়র্ক হইতে ১৩ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৬, একটি 

পত্রে মিঃ স্টািকে জানাইতেছেন £ 
“আজ আর একজন সন্র্যাসীকে তালিক।- 

ভুক্ত কর! হ'ল। এবারের আগন্তকটি পুরুষ ; 
সে খাটি আমেরিকান এবং ধর্মপ্রচারক হিসাবে 

তার কিছু খ্যাতি আছে! তার নাম ছিল 
ডাঃ স্ট্রিট ; এখন সে ফোগানন্দ, কারণ যোগের 

দিকেই তার সব বৌক।” 
স্বামীজীর অপর সন্যাসী ও ব্রহ্গচারী 

শিষ্যদের সম্মুখে এই চিত্তাকর্ষক সন্ন্যাস-অনুষ্ঠান 

সম্পন্ন হয়। পত্রিকায় এ সম্বন্ধে লেখ! হইয়।- 

ছিল £ স্বামীজীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে যাহার! 

আসেন, তাহাদের উপর তাহার প্রভাব কিরূপ 

হইয়াছিল, ইহা তাহার একটি আশ্চর্যজনক 
প্রমাণ। স্বামীজী এক বৎসরের মধ্যে 

আমেরিকায় যে তিনজনকে সন্ন্যাস-দীক্ষ! দেন, 

তাহাদের প্রত্যেকেই জ্ঞান ভক্তি ও ত্যাগের 
উজ্জ্বল নিদর্শন | ইহাতে বুঝা যায়, এই পাধিব 
ভোগের দেশে অন্ততঃ কয়েক জনের ধারণ! 

হইয়াছে যে, সত্য লাভ করিতে হইলে ত্যাগই 

একমাত্র পথ। 

মহম্মানন্দ 

১৮৯৮ খৃঃ স্বার্ীজী উত্তর-ভারত সফরে 

বহির্গত হন এবং ১৩ই মে ভোরে নৈনিতালে 

পৌছান। এই সময় সেখানে স্বামীজীর শিষ্য 

উদ্বোধন [৬৫তম বর্--১২শ সংখ্যা 

খেতড়ির মহারাজ! শৈলাবাসে ছিলেন। 
স্বামীজী সানন্দচিত্তে মহারাজার সহিত তাহার 

পাশ্চাত্য শিষ্যদের পরিচয় করাইয়া দেন। 
স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, 
নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, শ্বরূপানম্দ, মিসেস বুল 
আমেরিকার কলিকাতা-স্িত কনসাল 

জেনারেলের পত্বী মিসেস প্যাটারসন, ভগিনী 

নিবেদিতা এবং জোসেফাইন ম্যাকলাউড | 

এখানে একজন মুসলমান ভদ্রলোকের 

সহিত স্বামীজীর আলাপ হয়। তিনি অন্তরে 

অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি স্বামীজীর 

অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্ষির পরিচয় পাইয়। 

মুগ্ধ হইয়া বলেন, “ম্বামীজী, যদি ভবিষ্যতে 

কেউ কখনও আপনাকে অবতার ব'লে ঘোষণা 

করে, তাহলে মনে রাখবেন; আমি-_যে নাকি 

মুসলমান-_সেই-ই প্রথম।' তাহার ভক্তির 
উচ্ছাস স্বামীজীর অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল । 

মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ নৃতন 
তথ্য ম্বামীজী তাহাকে বলেন। অধিকন্ত 

বলেন, এশ্লামিক দেহ ও বৈদাস্তিক মস্তিষ্কের 

সমন্বয় ঘটিলে ভারতবর্ষ পুনরুজ্জীবিত হইবে 
ও জগতে সকলের পুরোভাগে শ্রেষ্ঠ আসন 

লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 

ক্রমে এই ভদ্রলোক স্বামীজীর একজন 

বিশেষ ভক্ত হুইয়াছিলেন এবং “মহম্মদানন্দ' 

নাম গ্রহণপূর্বক নিজেকে স্বামীজীর শিষ্য-মধ্যে 
গণ্য করিতেন । 

স্বামী সোমানন্দ 

স্বামী মোমানন্দের পুর্বাশ্রমের নাম ছিল 

কৃষ্ধমূ্তি নাইডু। তিনি অন্ত্প্রদেশের লোক। 
স্বামীজী বখন প্রথমবার পাশ্চাত্য হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়। ১৮৯৮ খৃঃ কাশ্মীরে যান, 
তখন সেখানে কৃষ্ণমূতি স্বামীজীর দর্শন লাভ 
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করেন। ম্বামীজীর জলস্ত ত্যাগের আদর্শে 

অন্থপ্রাণিত হইয়! কৃষ্ণমূতি সন্যাস-জীবন যাপন 
করিতে কৃতনঙ্বল্পস হন। তিনি পরে বেলুড়- 

মঠে আপিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। 

১৮৯৯ খৃঃ স্বামীজী কৃষ্ণমৃতিকে সন্যাস-দীক্ষা 
দিয় 'সোমানন্দ' নাম দেন। 

সন্ন্যাস-গ্রহণের কিছুদিন পরে সোমানন্দ 

আীরামকৃষ্জের ভাবধারা-প্রচারের জন্ত 

দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন। মহীশুর-রাজ্যে 
বাঙ্গালোরে তিনি স্বামী নির্মলানন্দের সহকারী 

ছিলেন। বাঙ্গালোরে সোমানন্দের প্রধান 

কার্ধ ছিল কারাগারে কয়েদীদিগকে নিয়মিত 

ধর্মোপদেশ দেওয়। | এই কাজে তিনি বিশেষ 

সাফল্য অর্জন করেন। বাঙ্গালোর হইতে 

মহীশ্র-রাজ্যের অন্যান্ত স্থানে শাখাকেন্্র- 
স্থাপনের জন্য তিনি শ্রীরামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দের 

ভাবধারা প্রচার করিতে থাকেন। 

সোমানদ্দের জীবন প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে 

প্রচার-কার্ষেই অতিবাহিত হয়। দররিদ্র- 

নারায়ণের মেবায় তাহার আন্তরিক আগ্রহ 

ছিল। বহু বৎসর অক্লান্তভাবে দরিদ্র- 

নারায়ণের সেবা করিয়া ৪ঠা অক্টোবর, 

১৯৩৭ খুঃ সোমানন্দ ৬৫ বৎসর বয়সে মাদ্রাজে 

দেহত্যাগ করিয়া বাঞ্চিত ধামে প্রয়াণ করেন। 

জ্ঞান মহারাজ 

জ্ঞান'মহারাজ ছিলেন স্বামীজীর দীক্ষিত 

শিষ্য । ম্বামীজীর আদেশে তিনি আজীবন 

নৈষ্ঠিক ব্রক্ষচারিবূপে অতিবাহিত করেন। 

১৯০১ খুঃ তিনি মায়াবতীতে রামকৃষ্খ-সজ্ঞে 

যোগদান করেন। এই বংসরই তিনি স্বামী 
বিরজানদ্দের সঙ্গে পদব্রজে কেদার-বদরী তীর্থ- 

গ্বাধীজীর সত্লিধানৈ ৬৮৯ 

দর্শনে বহির্গত হন। উভয়ে নিরালম্ব 

ভাবে তীর্থে তীর্থে যে-ভাবে ভ্রমণ করেন, 

তাহা সাধুসমাজে তীর্ঘ-দর্শনের আদর্শনূপে 
পরিগণিত। এককালে এই-সব তীর্ঘভ্রমণের 

কাহিনী জ্ঞান মহারাজ চিত্বাকর্ষক ভাষায় 
বর্ণনা করিতেন । | 

তীর্ঘদর্শনাস্তে জ্ঞান মহারাজ মায়াবতীতে 

প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরে বেলুড় মঠে 

আসিয়া জীবনের শেষদিন পর্যস্ত সেখানে 

অবস্থান করেন। তন্মধ্যে কিছুকাল উদ্বোধন 

কার্যালয়ে থাকিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার কার্যে 

সাহায্য করিয়াছিলেন এবং অল্পকাল তিনি 

উদ্বোধনে শর্রঠাকুরের পুজ1 ও সেবাকার্ষে 
নিযুক্ত ছিলেন। 

মধুরস্বভাব জ্ঞান মহারাজ ছাত্রদের বিশেষ 
প্রিয় ছিলেন। তিনি একাধারে তাহাদের বন্ধু 

উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন; যুবক ও 

ছাত্রদের মধ্যে স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারা 

সধশারিত করিতেন। ইহার ফলে হাওড়ার 

খুরুট ও ব্যাটরায় ছুইটি আশ্রম প্রতিষিত 
হয়। স্বামীজীর ভাবে অন্ুপ্রাণিত জ্ঞান 

মহারাজ স্বামীজীর কথাই বেশী বলিতেন, 

ছোট ছোট পুস্তকের মাধ্যমে তিনি শ্রীরামকু্জ- 
বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ প্রচার করিতেন। 

তাহার সরল অনাড়ম্বর জীবন সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিত। দীর্ঘকাল বেলুড় মঠে 

একভাবে অবস্থান করিয়া তিনি তপন্তাপৃত 

জীবনের উজ্জল আদর্শ রাখিয়া! গিয়াছেন। 
১৯৬৩ খৃঃ ২২শে মার্চ তাহার মহাপ্রয়াণে 

্বামীজীর সর্বশেষ শিষ্েরে তিরোধান 

হইয়াছে 



সমালোচনা 

বিশ্ববিবেক £ অসিতকুমার বদ্দ্যোপাধ্যায়, 
শহ্গরীপ্রসাদ বস্থু ও শঙ্কর কর্তৃক সম্পার্দিত। 

প্রকাশক £ বাকৃ-সাহিতা, ৩৩ কলেজ রো; 

কলিকাতা ৯। মুল্য--১০২। 

্বামী বিবেকানদ্দের শতবাধিকী উৎসবকে 

স্মরণ ক'রে যে-সব পুস্তক ও পত্রিকা 

প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের 

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি প্রশংসনীয় প্রকাশন । 

তিনজন কৃতী লেখক এই গ্রন্থের সম্পাদন] 

করেছেন। 

গ্রন্থটির পরিকল্পনা সর্বাগ্রে প্রশংসার 

যোগ্য। চারিটি মূল অধ্যায়ে সম্পাদকবৃন্দ 

স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও মনীষার বৈচিত্র্যময় দিকৃ- 

গুলি নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত 

করেছেন। আত্মপরিচয়, প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে 

বিবেকানন্দের জীবন, মনীষী-সঙ্গমে এবং 

আধুনিক মননের আলোকে বিবেকানন্দ_এই 

চারটি বিভাগ। “আত্মপরিচয়ে' স্বামীজীর 

পত্রাবলী থেকে সের! সের] অংশ সংকলন ক'রে 

তার অন্তরের গভীর সত্তার পরিচয় উদ্বাটন 

কর! হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বাল্যকাল 

থেকে মহাসমাধি পর্যস্ত স্বামীজীর জীবনের 

প্রতিটি অধ্যায় তার অস্তরঙ্গদের শ্মৃতিকথ। 

থেকে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থের সবচেয়ে 

মূল্যবান সংযোজন “মনীবী-সঙ্গমে' অধ্যায়টি। 

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মনীষীর চোখে স্বামী 

বিবেকানন্দের পরিচয় ও তাদের সঙ্গে তার 

ব্যক্তিগত সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরার জন্ঠ গ্রন্থটি 

অমূল্য হয়ে উঠেছে। ব্রচ্গবান্ধব উপাধ্যায়? 

ব্রজেন্্রনাথ শীল, বালগঙ্গাধর তিলক, জগদীশ 

বঙ্গ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মহাত্বা 

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, স্ভাষচন্ত্র, শ্ীঅরবিদ্দ 

প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীদের বিবেকানন্ন-সম্পর্কে 

আলোচন1 এবং ম্যাক্সমূলার, টলস্টয়, বেশস্ত 

প্রমুখ বিদেশী মনীষীদের সঙ্গে স্বামীজীর ব্যক্তি" 

গত পরিচয় বা সম্পর্কের প্রসঙ্গ এখানে স্থান 

পেয়েছে। রামমোহন) বিগ্াসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ 

প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের আলোচনাও এখানে 

সংযোজিত হয়েছে । তাছাড়া আছে আধুনিক 

কালের প্রখ্যাত জননেতাদের বিবেকানন্দ- 

সম্পর্কে ভাষণ ও রচনার অংশবিশেষ । 

গ্রন্থের পরবর্তী বিভাগের নাম দেওয়। 

হয়েছে “আধুনিক মননের আলোকে বিবেকী- 
নন্দ'। এই অধ্যায়ে বর্তমানকালীন লেখক 

ও প্রবন্ধকারের! স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও মনীষার 

বিভিন্ন দ্বিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। 

প্রবন্ধের বিষয়-নির্বাচনও প্রশংসনীয় হয়েছে। 

অবশ্য স্বামীজীর বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা-প্রসঙ্গে 

বা মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে 
আরও কয়েকটি রচন। থাকলে আলোচন! 

সর্বাঙ্গীণ হত। প্রায় প্রতিটি প্রবদ্ধেই 
মননশীলতার ছাপ আছে। দিলীপকুমার 

রায়) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শশিতৃষণ দাশগুপ্ত, 

মতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 
কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শোভনলাল 

মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ লেখকেরা স্বামীজীর 

মনীষার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে সুচিন্তিত আলোচন। 

করেছেন। বিবেকানন্দ-রচিত কবিতা নিয়ে 

একটি মনোজ্ঞ আলোচন! করেছেন প্রণবরগ্ন 

ঘোষ ; সন্যাসী বিবেকাননের কবি-্প্রতিভার 

দিক নিয়ে এ-রকম সর্বাশীণ আলোচনা 

সভ্ভবতঃ আগে হয়নি। বাংল! গদ্-সাহিত্যে 

স্বামীজীর অবদান-সম্পর্কে আলোচন। করেছেন 

অমিতকুমার বদ্য্যোপাধ্যায়। ভারতের 
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স্বাধীনতা-আন্দোলনে স্বামীজীর দান নিয়ে 

আলোচন! করেছেন বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তী 
ও যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায় । বিবেকানন্দের 

কঠোর কর্মময় জীবনে যে হাসি ও আনন্দের 

স্বান কিছুমাত্র গৌণ ছিল না__এ বিষয়টি শঙ্করী- 
প্রসাদ বস্তু নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। 

বক্ত। ও লেখক বিবেকানন্দ' সম্পর্কে ইংরেজীতে 

সুচিন্তিত আলোচনা! করেছেন শীকুমার 

বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে সমগ্র গ্রন্থটিতে একটি মাত্র 

ইংরেজী রচনা একটু অসঙ্গত ব'লে বোধ হয়। 
শঙ্কর বিবেক-বাণী' নামে একটি ব্যঙ্গাত্বক 

ক্র নাটিক! লিখেছেন, কিন্ত রচনাটি রসোত্তীর্ণ 

হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। শিল্প- ও 

সঙ্গীত-সম্পর্কে স্বামীজীর মতাযতও এই অধ্যযয়ে 

সংগৃহীত হয়েছে । 

গ্রন্থটির শেষে আছে স্রশীলবিহারী ঘোষ ও 

বাণী বস্থ সংকলিত বিবেকাণন্দ-গ্রন্থপঞ্জী | এই 

সংযোজনটির মূল্য অপামান্ত, কারণ এ ধরনের 

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ এই প্রথম সম্পাদিত 

হ'ল। এতে আছে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী 

ভাষায় স্বামীজী-রচিত ও স্বামীজী-সম্পিত 
গ্রন্থের তালিকা। গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকাটি এ- 

বিষয়ে আরও অনেকখানি আলোকপাত 

করেছে। পাঠকের! এদের প্রতি কৃতজ্ঞত1- 

বোধ করবেন । 

নান! দিক থেকে প্রশংসনীয় হলেও 

গ্রন্থটিতে একটি প্রমাদ-বিষয়ে উল্লেখ করা 

প্রয়োজন । মনীষা-সঙ্গমে অধ্যায়ের পরিশিষ্ট- 

রূপে সম্পাদকবুন্দ (দেশবন্ধু ) চিত্তরঞ্জন দাশের 

একটি বচন! প্রকাশ করেছেন, রচনাটি নাকি 

তার] পাতিপুকুর বিবেকানন্দ-সজ্ঘের আনুকূল্য 
পেয়েছেন। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ 

্রান্ত পথে চালিত হয়েছেন। কারণ রচনাটি 
দেশবন্ধুর নয়, ব্রঞ্মচারী চিত্তরঞ্জনের এবং ১৩৬২ 

সমালোচন। ৬৯১ 

সালে উদ্বোধন-পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় এটি 
প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য রচনাটি তারই 
সামান্ত হেরফের । 

গ্রন্থটির ছাপা ও প্রচ্ছদপট ভালই বল! চলে, 

তবে মলাট-বোর্ড এবং বাধাই আশানুরূপ নয় | 

বিবেকানন্দ-অহ্থরাগী পাঠকদের কাছে এই 
গ্রন্থটি স্বার়ী সমাদর লাভ করবে ব'লে 

আমাদের বিশ্বাম। 
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শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অগন্কতম ইংরেজী মুখপত্র 
€]1)5 ড998175% 7089811-র স্বামী বিবেকানন্দ 

শতবাধিকী সংখ্য। পাইয়। আমর! অত্যন্ত গ্রীত 
হইয়াছি। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃ্জ মঠ-পরিচালিত 

এই ইংরেজী মাসিক পত্রিকাখানি বিগত পঞ্চাশ 
বছর যাবৎ ভারতের আধ্যাত্মিকতা, কৃষ্টি, 

সভ্যতা ও শিক্ষার বাহক হইয়া দেশবাসীর 

সেবা করিয়া! আনিতেছে। 

স্বামী বিবেকানন্দের শতবাধিকী উপলক্ষে 
অনেকে বিশেষ সংখ্য! বাহির করিয়াছেন 

ও করিতেছেন। স্বামীজীর বহুমুখী জীবনী ও 

ভাবধারার বিভিন্ন দিক এইসব বিশেষ সংখ্যায় 

আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা খুবই 
শুভলক্ষণ | শ্রীরামকৃষ্ণ-সজ্বের কয়েকজন 

প্রাচীন অন্যাপী এবং ভারত ও অন্ত দেশের 

কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের স্চিত্তিত ও 

স্ুখপাঠ্য প্রবন্ধ আলোচ্য শতবাধিকী সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । 4]10003%00 [81800 

797] ও স্বামীজীর্ [08156 181106+ সম্বন্ধে 

নৃতন তথ্য-সম্ঘলিত ছুইটি প্রবন্ধ এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের বাল্যজীবনের মনোজ্ঞ চিত্র- 

[1190)01০, 
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সমস্বিত লেখাটি এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য। 

বৰ চিত্র-সমম্বিত এই গ্রন্থথানি প্রকাশ 
করিয়া সম্পাদক ও প্রকাশক আমাদের 

ধন্ঠবাদার্হ হুইয়াছেন। এই মনোরম সংখ্যা- 
থানি জনলাধারণকে পাঠ করিবার জন্য আমর! 

অন্থরোধ জানাইতেছি। ইহ! পাঠ করিলে 

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাঠকবর্গ 

জানিতে পারিবেন । প্রচ্ছদপটটি আরও সুন্দর 

হইলে সুখী হইতাম। 
জন্বযাত্র। (নাটক)- শ্রীমণীন্দ্রক্চ ভট্টাচার্য 

(নটরাজ)। প্রকাশকঃ শ্রীঝতেন্্রকৃ্চ 

ভট্টাচার্য, ২১ বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন; 

কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠ ৮৬+২২) মূল্য ২২। 
ভাব ও আদর্শের সংঘাতে যখন বর্তমান 

যুবশক্তি দিশ।হার], তখন নাটকের মাধ্যমে 

স্বামীজীর ভাবাদর্শের রূপায়ণ-প্রচে্টা অভি- 

নন্দনধোগ্য । তবে স্থানে স্থানে যে তরল চিত্র 

অবলস্বিত হইয়াছে, তাহা আমর] সর্বতোভাবে 
অনুমোদন করিতে পাবি না। ছাত্রসমাজে 

নৃতন ভাবধার] প্রবাহিত করিতে পারিলে 

ভালোই। বর্তমান ভাঙনের মুখে গঠনমূলক 

প্রচেষ্টার একাস্ত প্রয়োজন । নাটকটির 

উদ্বোধনের জন্ত যে 'মহাবট” কবিতাটি আছে; 

ভাব ভাব! ও বলিষ্ঠতার জন্তা তাহ! 

আবৃত্তির খুবই উপযোগী । 

গল্পে বেদাস্ত-স্বামী বিশ্বাশয়ানন্দ ৷ 

প্রকাশক £ স্বামী সন্তোষানম্দ, সক্রেটারি। 

রামক্জ মিশন কলিকাতা স্টুডেপ্টস্ হোম, 

বেলঘরিয়া, ২৪ পরগন1। পৃষ্ঠা ১২৮; মূল্য 

১ টাক ৮০ ন. প.; বোর্ড বাধাই ২২। 

বেদান্তের মধ্যেই ধর্মের মূলতত্ব নিহিত। 
গল্পের মাধ্যমে ধর্মের উচ্চভাব সহজেই জন- 

সমাজে অনুপ্রবিষট হয়। ধর্মের মূল তথ্যসমূহ 

যাহাতে গল্পচ্ছলে জনসাধারণকে শেখানো 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১২শ সংখ্য 

যায়, সেই উদ্দেশ্টে ভারত সরকার দেশের 
বিভিন্ন ভাষায় গল্প-পুস্তক-প্রতিযোগিতার 

ব্যবস্থা করেন। উহাতে অংশগ্রহণের জন্য 

আলোচ্য পুস্তকটি রচিত হয়। সুখের 
বিষয় বিচারকদের মতে যোগ্য বিবেচিত 

হওয়ায় পুস্তকটি ভারত সরকারের পুরস্কার 
লাভ করিয়াছে। 

“বক ভস্ম করা", “ধর্মব্যাধ*, “কৃষ্কার্জুন? 

“জনক ও শুকদেব*, “নচিকেতার উপাখ্যান+ 

“আচার্য শঙ্কর ও চণ্ডাল+, ীরামকঞ্জদেবের 

অনুভূতি", “মদালসা", “দড়ি দেখে সাপ ভাবা” 

চাষীর স্বপ্রকথা", “ইন্দ্র-বিরোচন”। 'জাবাল 

সত্যকাম', “যাজ্ঞবন্ধ্য ও মত্রেয়ী” প্রভৃতি গল্প 

এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
ভূমিকাটি স্থলিখিত, আমর! আশ! করি 

জনসাধারণ এই পুস্তক পাঠে-বিশেষভাবে 
উপকৃত হইবেন । 

পুণ্যতীর্থ ভারত--স্বামী দিব্যাত্বানন্দ। 
প্রাপ্তিস্বান--মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে 

স্বীট। পৃষ্ঠা ৩৪৪ ) মূল্য ১০২ টাকা! 

অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার-- 

দুর্বার আকর্ষণ যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষকে 

অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্য থেকে টেনে আনে-_- 

পথে, প্রান্তরে, প্রবাসে | মাহুষ চায় নৃতনত্বের 

আস্বাদ-চলার পথে নব উন্মাদন1, জীবনকে 

নানাভাবে উপভোগের প্রেরণ]। 

আলোচ্য গ্রন্থটি এই চলার পথে এক 

নব দ্িগ্দর্শন। লেখক ম্বামী দিব্যাত্বানন্দ 

আসমুদ্র হিমাচল পর্যটন ক'রে তার বৈচিত্র্যময় 
অভিজ্ঞতা পরিবেশন করেছেন--স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল 

ভাষায়। জনপদের ভৌগোলিক বিবরণ, স্থানীয় 

সামাজিক রীতি-নীতি, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ 

বিষয়ের উল্লেখ থাকায় ভ্রমণকাহিনীগুলি 

হয়েছে সুখপাঠয ও চিত্তাকর্ষক। ইহা ব্যতীত 



পৌষ, ১৩৭৩ ] 

সমগ্র রমণকাহিনীর মধ্যে আর একটি ভাবধার 
অনুস্থ্যত থাকতে দেখি--ত1। ভারতের ধর্ষ, 

ভারতের কৃষ্টি। এতিহ্ময় ভারতের তীর্থার্দির 

সঙ্গে যে ভারতের সাধনা, ভারতের ধর্ম 

ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তার বিস্তারিত 

আলোচন। ভ্রমণকাহিনীকে করেছে সজীব, 

প্রাণবস্ত। শাস্ত্র পুরাণ ও অন্ঠান্ত ধর্মগ্রন্থের 

সঙ্গে তীর্থমাহাস্্যের যোগাযোগ-স্থাপন পুস্তক- 
টির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিশেষ ক'রে 

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির শিল্পকলা যে 

আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যেরই মূর্তপ্রকাশ, তার 

পুঙ্খান্থপুঙ্খ বিশদ ব্যাখ্যা আলোচ্য পুস্তক" 

খানিতে লেখকের একট মৌলিক অব্দান। 
তীর্থমাহাত্ব্য জেনে ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে 

তীর্থপর্যটনে বাহির হ'লে যে যথার্থ ফল পাওয়! 

যায় তা সর্বজনবিদিত। সুতরাং এদিক 

দিয়ে এ-জাতীয় ভ্রমণকাহিনীর জন্ত লেখক 

আপামর সাধারণের ধন্যবাদারহ। 

আলোকচিত্রগুলি গ্রস্থের শোভাবর্ধন 

করেছে। তবে সেগুলি যথাস্থানে সন্িবেশিত 

হলেই আরও ভাল হ'ত ব'লে মনে হয়। 

আমর! পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি। 
-অমরেন্দনাথ বসাক 

রাস-পঞ্চাধ্যায়ী _শ্রীরামেন্ত্রন্ত্র তর্কতীর্ঘ 
কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্বান- গ্রন্থকার, ২৫এ 

দেশপ্রিয় নগর, পালপাড়া, কলিকাত। ৫০) 

পরিবেশক-ওরিয়েপ্ট্যাল বুক কোম্পানী, 

৪৬, স্্যমেন হ্রীট, কলিকাত। ৯। পৃষ্ঠা ১৫৮; 
মূল্য--২*৫* টাক1। 

শ্রীমস্তাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯শ অধ্যায় 

হইতে ৩৩শ অধ্যায় পর্যস্ত পাচটি অধ্যায়ে 

শ্রীকফের রাসলীল! বণিত হুইয়াছে। এজন্য 
এই পাঁচটি অধ্যায়কে 'রাস-পধ্চাধ্যায়ীঠষঘলে। ' 

সমালোচন। ৬৯৩ 

শ্রক্ের বৃন্দাবনলীল অতি গভীর ও মাধূর্যময়। 
মন সম্পূর্ণরূপে কামগন্ধহীন ও বিশুদ্ধ না হইলে 
এই নিফাম মধুর প্রেমের আম্বাদন ও উপলব্ধি 
সম্ভব নয়। সাধারণের ইহাতে কোন অধিকার 
নাই। ইহা অলৌকিক লীলা-_-যোগমায়াকে 
আশ্রর করিয়া ভগবান এই লীলা 
করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী তন্ন) 
রাসলীলার সময় তিনি কাহারও মতে আট 
বৎসরের, কাহারও মতে নয় বৎসরের, কাহারও 
মতে এগার বৎসরের বালক । যোগেশ্বর কৃ 
গোপ-গোপীদের মধ্যে সর্বব্যাপক আত্মাকে 
দর্শন করিতেন আর তাহার দর্শন ও স্পর্শন- 
মাত্রেই গোপীদের ব্রঙ্গাহ্ভূতির বিমল আনম 
হইয়াছিল। ইহাই রাসলীলার তাৎপর্য। 
প্রকৃতপক্ষে 

“'আত্মেন্দিয়-প্রীতি-ইচ্ছ! তারে বলি কাম। 
কষেন্দ্িয়-প্রীতি-ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম। 
অতএব গোগীগণে নাহি কাষগন্ধ | 

কষ্খসুখ লাগি মাত্র কৃ সে সম্বন্ধ ॥' 

ভাগবত বলিয়াছেন এই রাসত্রীড়। 
শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও পাঠ করিলে ভগবানে, 

পরম! ভক্তি লাভ হয় এবং কামক্রোধাদি 
রিপুগুলি সমূলে উৎপাত হয়। টীকাকার 
আধরম্বামী এই লীলাকে 'কামবিজয়' 
বলিয়াছেন। রাসলীলার এই নিগৃঢ় তত্বটি 
সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার মনে স্পষ্টভাবে 
ও দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার জন্ত গ্রন্থকার শ্রীধর- 
স্বামীর টীকা অঙ্যায়ী শ্লোকগুলির বিশদ বাংলা 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছাপ! সুন্দর 
ও ভুল-প্রমাদহীন হইয়াছে । রাসলীলা-রহস্য 
জাশিবার জঙ্ঠ শুদ্ধমনে গ্রন্থখানি পাঠ করিলে 
আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন 

হইবে। 
- শ্রীরমণীকুমার দিত্তগুপ্ত 



শতবাধিকী উপলক্ষে নুতন প্রকাশন 
শ্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 

নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি পাইয়ুছি £ 
সন্দীপন (১৯৬৩ )--বিবেকানদ্দ্-শতবর্ষ- 

জয়ন্তী প্মারক গ্রন্থ। প্রকাশক £ সম্পাদক, 
রামকৃষ্জ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ। 

পৃষ্ঠা £ বাংল1”-২৪৭, ইংরেজী--১২৩। 

ফান্তনী (১৯৬৩)-ম্বামী বিবেকানন্দ 
জন্মশতবাধিবী সংখ্যা, রামকৃষ্ণ মিশন 
আবাসিক বহুমুখী বিদ্যালয়, নরেন্তরপুর্, 
২৪ পরগন1। প্রকাশক £ এ সম্পাদক । পৃষ্ঠা £ 

বাংল1_১৪৮, ইংবেজী--৬৭। হিন্দী --২৪। 

বিবেকানন্দ-ম্মরণিকা -- প্রকাশক £ 
সাধারণ সম্পাদক, ম্বামী বিবেকানন্দ জন্ম- 

শতবাধিক উত্নব-সমিতি, ৪০ রামকৃষ্ণ রোড, 
রিশড়1, হুগলি । পৃষ্ঠ! ১৩০; মূল্য ২২। 

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবর্-স্মরণী 
(১৯৬৩ )--প্রকাশক £ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন 

আশ্রম, বরাহনগর, কলিকাত1 ৩৬ পৃষ্ঠ1 ১০৪। 

বিবেকানন্দ-জয়ন্তী-সংখ্য।--প্রকাশক £ 
কুমুদকুমারী সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়, পোঃ 

ঝাড়গ্রাম, জেল! মেদিনীপুর | পৃষ্টা ৯২ 

নৈবেছ্ভ ( বিবেকানন্ব-জন্ম-শতবাধিকী 

উদ্যাপনে )-প্রকাশক £ আ্রীরামকষ্জ সমিতি, 

গোলাথাট, বারাকপুর, ২৪ পরগন]। পৃষ্ঠা ৮৭। 
চরৈবেতি (১৯৬৩)- স্বামী বিবেকানন্দ- 

শতবর্ষ-জন্ম-জয়ন্তী প্রকাশশী। প্রকাশক £ 

সম্পাদক, রামকৃষ্জ মিশন জনশিক্ষামর্দির, 

বেলুড় মঠ, হাওড়া । পৃষ্টা! ৬২ 

বিষ্ভাগীঠ-বিবেকানদ্দ জন্মশতবর্ষপৃতি- 
সংখ্যা । প্রকাশক £ রামরুষ্জ মিশন বিদ্যা পীঠ, 

দেওঘর (লীওতাল পরগণ1) পুরুলিয়] 

(পশ্চিমবঙ্গ ) | পৃষ্ঠা ১০৪+ ৪৬। 

শতবাধিকী সংখ্য। 
ত্রয়ী (১৯৬৩)- স্বামী বিবেকানন্দ-জন্ম- 

প্রকাশক £ অধ্যক্ষ, 

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়। 

পৃষ্ঠা £ বাংলা-৪৮; ইংরেজী-৮২। 
স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকা 

প্রকাশক £ ইউনাইটেড স্টেটসৃ ইনফরমেশন 

সাভিস, কলিকাতা । পৃষ্ঠা,৪৮। 
হামারী মিলন-ভূমি (হিন্দী )_ স্বামী 

বিবেকানন্দ । প্রকাশক £ মন্ত্রী, স্বামী 
বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবাধিকী মহোৎ্সব-সমিতি, 
মথুরা-বৃন্দাবন, ইউ. পি.। পৃষ্ঠা ৫৬; মূল্য 
১২। 

বিবেকানন্দ-বাণী ( হিন্দী-পকেট 
সাইজ )--প্রকাশক £ মন্ত্রী, বিবেকানন্দ-জন্ম- 

শতী-জয়স্তী সমিতি, রামকৃষ্জ মিশন সেবাশ্রম, 

বারাণসী ১। পৃষ্ঠা ৬৭। 

বারাণসী মে' স্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দী) 
প্রকাশক £ মন্ত্রী বিবেকানন্ব-জন্মশতী 

জয়ন্তী সমিতি, রামকষ্জ মিশন সেবাশ্রম, 

বারাণসী ১। পৃষ্ঠা ১৮) মূল্য ৭৫ ন. প.। 

958101 $1৮81087)87108 (91007 1109 

699,01)11769 )---1201)1191)93 105 6109 

99০:96০:১ 98001 19109029008) 09769- 

2100. 

1081 (30210019680) 91011101006) 48810, 0, 

29 ; 72109 18 207১, 

স্বামী বিবেকানন্দ (সংক্ষিপ্ত জীবনী ও 
বাণী) প্রকাশক £ সেক্রেটারি, স্বামী 

বিবেকানদ্দ-শতবাধিকী কমিটি, রামকৃষ্ণ যিশন, 
শিলং । পৃষ্টা ২৭) মূল্য ১০ ন. প.। 

জ্বীমী বিবেকানন্দ ( অসমীয়। ভাষায় 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী)- প্রকাশক £ 

সেক্রেটারি ম্বামী বিবেকানন্দ-শতবাধিকা 



পৌষ, ১৩৭ ] 

কমিটি, রামকষ্খ মিশন, শিলং । পৃষ্ঠা ৩২) 

মূল্য ১৫ ন' প.। 

কর্মযোগ (অসমীয়া)_-ম্বামী বিবেকানন্দ । 

প্রকাশকঃ সেক্রেটারি, আরামকৃষ্জ মিশন, 

শিলং । পৃষ্ঠা ১৫২7; মুল্য ১৫০ ন, প.। 

স্ড9]1081008 17010819 4£8108 (170 080 

1909889 ) [১0101191780 1) 609 99019, 
[8709101810108, 111881010) 31001101060), 1997 

[১০001096 8129) 10109 409 010, 

[0871)6 [018 [0910 [0 ড1ড9781181808 

(10 101)851 161)60889 )---00101191)90 1১5 

05০ 13877991008, 11189100১ 9011100৫. 70), 

96; 7200/66 ৪129১ 19108 40 072, 

স্বামী বিবেকানন্দ্_জীবনী ও বাণী__ 

স্বামী অপূর্বানন্দ লিখিত ও সঙ্কলিত। 

প্রকাশক £ সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্চ আশ্রম, 

বিষুণপুর (বাকুড়া)। পৃষ্ঠ! ৪০; মূল্য ২৫ ন' প'। 

চির বরগলাখু বিবেকানন্দর_ 

ছোটদের বিবেকানন্দ (তামিল ভাষায়)-_স্বামী 

নিরাময়ানন্দ | প্রকাশক £ শ্রীরামকৃষ্খা মঠ; 

মায়লাপুর, মাদ্রাজ । পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য 

৫০ ন.প. | 

বালাল। বিবেকানন্দ (এ-তেলুও 

ভাষায়)। প্রকাশক : ৷ পৃষ্ঠা ৫৬। মূল্য 

&০ ন. প.। 

বাচিয়। দে বিবেকানন্দ (এঁ_ পঞ্জাবী 

ভাষায়)। প্রকাশক £ রামকৃষ্খ মিশন 

আশ্রম, নঈ দিল্লী । পৃষ্ঠ। ৬২; মূল্য ৮* ন.প.। 

বেদমুভি-শ্রীরামকৃষ্ণঃ (সংস্কত)_ম্বামী 

অপূর্বানদ্দ। প্রকাশক £ স্বামী সমুদ্ধানদ্দ, 

সেক্রেটারি, স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিকী, 

১৬৩ লোয়ার সাকু্লার রোড, কলিকাতা ১৪। 

পৃষ্ঠা ২৯৯) মূল্য ৩২। 

যুগীচার্য বিবেকানন্ব-ম্বামী তেজসা- 

নন্দ । প্রকাশক £ এ। পৃষ্ঠা ১৪৩) মূল্য 

২৪৯ নপৎ। 

শতবার্ধিকী উপলক্ষে নৃতন প্রকাশন ৬৯৪ 

যুগ্রপ্রবর্তক বিবেকানন্দ (হিন্দী) 
স্বামী অপূর্বানন্দ। প্রকাশক: এ! 
২৮২7 মূল্য ২৫০ ন.প, 

98111 ড1৮610811987002 31717 091069- 
গা ১0৮ 0101] : 7201)1191)60 05 01910618] 

990:969:5১ 930 99808) 00900) 008081)1- 

108995/8,) ১, 0. /119091)8) 24 181128088, 
70. 95. 

অভীঃ-স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী 
সংখ্যা । প্রকাশক £ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন 
আবাসিক মহাবিদ্ভালয়। নরেন্দ্রপুর? ২৪ 
পরগনা । পুষ্ঠা ৮৮+৭৭। 

বীর বিবেক (কবিতায় স্বামীজীর জীবন- 
কথা )--আপ্রফুল্পকৃষখা ঘোষ। প্রকাশক £ 
প্প্রশাস্ত : ঘোষ, ৫২ হালদারপাড়া রোড, 
কলিকাতা ২৬। পুষ্ঠা ১১২১ মূল্য ৩২ । 

গল্পে বিবেকানন্দ-ডাঃ সত্যপ্রসাদ 
সেনগুপ্ত । প্রকাশিক1 £ শ্রীমতী বাণী সেনগুপ্ত, 
৫|২ রায় জে. এন, রায়বাহাছবুর রোড, বালি, 
হাওড়া । পৃষ্ঠা ১৩৮; মুল্য ১২৫ ন.প. | 

বিবেকানন্দ শতবাধিকী ও বৈদিক 
সাধনার বহিরভিযান-শ্রীপ্রীনাথ ভট্টাচার্য । 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পঞ্চখণ্ড (জিল! শ্রীহট্ট) 
হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ৫৬) মূল্য ৬২ ন.প.। 

উপদেশাম্বত (সংসারীদের প্রতি শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ ভ্ীতীম। ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী )-- 
প্রেমাণন্দ ও এম. আহম্মদ | প্রকাশক £ এম. 
আহ্ম্মদ। প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়, ৩২জি 
আজিমপুর স্টেট, ঢাকা1। পৃষ্ঠা ৪২) মুল্য &০ 
ন.প.। 

যুগ্বাচার্শ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী- 
শতক (পকেট সাইজ)--প্রকাশক £ কর্ম" 
সচিব রামকঞ্চ মিশন আশ্রম, কাটিহার, জেল! 
পুণিয়া, বিহার | পৃষ্ঠা ১৪) মূল্য ১২ ন.প.। 

৪01 ৬1৮ 81081)91008 10 0617088100, 
1896--10101191)90 |) (61090100180 
/889001%610108১ 05%1০০0৮৮৪, 20. 19, 

$1৬০18৮8101-- 9৬ 0201 ৬1%91:9109008 
[31700 09106008:% (1963 ). 00101191990 
১০ 2 ৬1919) 9901080099810810, 91 1910- 

10181)09) 10597801 119,001790) 0%51- 
091900১ 380881016 19, 0. 69, 
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৪ঠা 

৫ই 

১লা জানুআরি, '৬৪ রি 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী 
কেন্দ্রীয় কমিটি-বিজ্ঞাপিত সমাপ্তি-অনুষ্ঠানের কার্যসূচী 

স্থান ৪ "াক্ক শাক্ষণতল আন্জক্গাঞ্স 

অপরাহ্থ 
ডিসেম্বর '৬৩ প্রদর্শনী উদ্বোধন 

ছাত্র-সম্মেলন 

মহিলা-সম্মেলন 

সন্ধ্যা ও রাত্রি 

সবাক্ চিত্র ঃ “শ্রীরামকৃষ্ণ” 

যাত্রাভিনয় ঃ “ঝান্সীর রাণী, 

টা “চণ্তীমঙগল' 

স্কৃতিক অনুষ্ঠান 

25 

নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলন 

স্বামীজীর গীতি-আলেখ্য 

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
স্বামীজীর লীলাগীতি 

সবাক চিত্র £ “স্বামীজী' 

রামায়ণ-গান 

“ভারত-বিবেকম্? 

সংস্কৃত-নাটক 

“রাণী রাসমণি* অভিনয় 

“গুরুশিষ্--সংবাদ' » 

“মহাউদ্বোধন' প্র 

অভিনয় 



শ্্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 
শ্রীত্রীমায়ের জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠ £ গত ২১শে অগ্রহায়ণ (৭ই 

ডিসেম্বর ) শনিবার শ্রীশ্রীম! সারদাদেবীর শুভ 

১১১ তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারা- 

দিন ব্যাগী আনন্দোৎসব অন্বঠিত হইয়াছিল। 
প্রতাুষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃঞ্জদেবের 

ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি 

অনুষ্ঠিত হয়। হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ কর! 

হইয়াছিল। নাটমন্দিরে কালীকীর্ভন হয়। 
অপরাহে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ 

(সভাপতি), নিরাময়ান্দ ও অঞ্জজানশ্দ 

জীপ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। 

জ্ীপ্রীমায়ের বাড়ি ঃ কলিকাতা বাগ- 
বাজার পল্লীর যে বাড়িতে শ্রীশ্রীমা জীবনের 

শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, পুণ্য- 
স্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের গুভ 

জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অন্ুঠিত 

হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, 

শ্রীশীচত্ীপাঠ, আরীশরীমায়ের কথা” পাঠ ও 

আলোচন1, ভোগরাগ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ 

প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সহঅ সহস্র ভক্ত 

শ্রীপ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-অর্থয নিবেদন 

করেন। ২১৯০০ নর-নারী হাতে হাতে প্রসাদ 

গ্রহণ করেন। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীকীর্তন হয়। 

স্বামীজীর শতবাষিকী 
মায়াবতী (হিমীলয়) : অদ্বৈত আশ্রমের 

উদ্যোগে স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে গত 
৩১শে মে লোহাঘাটে এবং ১ল] জুন চম্পাবতে 

ধর্মমভ1 অগ্থঠিত হয়। লোহাঘাটে আয়োজিত 

দুইটি সভায় সরকারী ফলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর 

রামদাস সভাপতিত্ব করেন। চম্পাৰবতের 

সভায় লোহাঘাটের মহকুমা-শাসক শ্রীরাজেন্দ্র- 

কুমার সভাপতি হইয়াছিলেন। ম্বামী 
চিদ্াত্বানন্দ ও একাত্মানন্দ স্বামীজীর জীবন ও 

বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। 

চণ্ডীগড় £ বামকৃষ্জ মিশন আশ্রমে গত 

২৭শে জান্ুআরি হইতে ১১ দ্রিনব্যাগী ম্বামীজীর 

শতবাধিক উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
সুষূভাবে উদ্যাপিত হয়। স্বামীজীর জীবন- 

কাহিনী, পত্র ও উপদেশাবলী-সমদ্বিত পঞ্জাবী 

ভাষায় একটি গ্রন্থ প্রকাশ কর! হইয়াছে। 

২০শে জাহুআরি পঞ্জাবের রাজ্যপাল উৎসবের 

আহরষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মাননীয় 

রাজ্যপাল পুস্তক-প্রদর্শশীর উদ্বোধন ও 

স্বামীজীর মৃ্তির আবরণ উন্মোচন করেন। 
পঞ্জাবের অনেক স্কুল ও কলেজে এবং 

নিয়লিখিত স্থানসমূহ স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয় £ 

জলন্বর, ফিরোজপুর, পাঠানকোট, অগ্বালা, 
জিন্ব, ফরিদকোট, নীলোখেরী, কুরুক্ষেত্র 

(বিশ্ববিদ্যালয় ), রোটক, গুরুদাসপুর, গুরগীও, 

ধর্মশালা, সিমলা 

জামতাড়। (সাওতাল পরগন1) £ শ্রীরামকঞ্জ 
আশ্রমে গত ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষ-জয়স্তী উপলক্ষে উক্ত 
আশ্রমে এক ভাবগভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে ৫০০ 
দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন 

করানে। হয় এবং তাহাদের মধ্যে ১০৮ 

খান] নৃতন ধুতি ও শাড়ী বিতরণ কর! হয়। 
স্বামীজী কে-_তাহার! জানে না, কিন্ত 

অনশনক্িষ্ট অর্ধনগ্ন এই নরনারীগণের মুখের 
কতজ্ঞতা-মিশ্রিত প্রসন্নতায় তাহাদের ছুঃখে 
কঞ্টে যে একজন দরদী আছেন, ইহা বেশ 
প্রকাশ পায়। শতবর্ষপৃততির নিরর্শনম্বর্ূপ 



৬৯৮ 

সন্ধ্যায় শতপ্র্দীপ দানের পর অনুষ্ঠান 

সমাপ্ত হয়। 

কার্ধবিবরণী 

কানপুর  রামকৃ্জ মিশন আশ্রম ১৯২৯ 

থঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। আধ্যাত্িকতা, শিক্ষা- 

বিস্তার ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা এই কেন্দ্রের প্রধান 

কর্মধারা। এপ্রিল *৬২-মার্চ '৬৩ কার্যবিবরণী 

প্রকাশিত হইয়াছে । 
প্রতিদিন পূজা! উপাসনা, রবিবারে 

ধর্মালোচন1 এবং সাময়িক উৎসব সুষ্ঠুভাবে 
অনুষ্ঠিত হয়। 

আশ্রম-পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিক 

বিদ্ভালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৬০৬ ছাত্র ছিল। 

ছাত্রদের লেখাপড়। ও স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র 

সব দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়। 

স্কুল-লাইব্রেরিতে ৬১০০০ বই আছে, 

৩১৪১৯ বই পড়িবার জন্য দেওয়া হয়। 

চিকিৎসা-বিভাগে মোট ১১৪৮১৬৫৭ রোগী 

চিকিৎসিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ৮*% 

নারী ও শিশু। অস্ত্রচিকিৎসা ও ইঞ্জেকশন 

যথাক্রমে ৫৬৩ ও ১৫১০৯১। 

রাচিঃ রামক্ধ মিশন বক্মা-আরোগ্য- 
ভবনের কার্যবিবরণী ( এপ্রিল '৬১-_মার্চ '৬২) 

প্রকাশিত হুইয়াছে। এই স্তানাটোনিয়ামটি 

রশাচি হইতে ১* মাইল দূরে রাচি-চাইবাসা 

রোডের পার্থ অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক 

পরিবেশে ২,১০০ ফুট উচ্চতায় প্রায় ২৮৯ 

একর-পরিমিত অরণ্যময় ভূখণ্ডের উপর 

আরোগ্যন্ডবন গড়িয়া! উঠিয়াছে। বৈদ্যুতিক 

আলো টেলিফোন ও জলাধারের ব্যবস্থা কর! 

হইয়াছে 
এখানে দুরারোগ্য যক্সারোগের ফুসফুস- 

অস্ত্রোপচার-সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থাদি 

উদ্বোধন [ ৬৪তম বর্ধ-:১২শ সংখ্যা 

আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন বিভাগে 

নিযুক্ত আছেন। ইহা ভারতের অন্ততম 
বিশিষ্ট যক্ষা-কেন্্র। | 

১৯৫১ খৃঃ ৩২টি শয্যা লইয়া! এই প্রতিষ্ঠানের 

সুচন] হয়। ১৩টি কেবিন ও ১৩টি কটেজসহ 

বর্তমানে মোট শহ্যা-সংখ্যা ২০&, তন্মধ্যে ৩২টি 

ফ্রি। আলোচ্য বর্ষে আরোগ্য-ভবনে মোট ৫৩৬ 

জন রোগী চিকিৎসিত হয়, ইহার মধ্যে ৩৩৬ 
রোগী নূতন ভরতি হয়, বাকী ২** জন পূর্ব 

হইতেই ছিল। ৩৪৮ জন আরোগ্য লাভ 

করিয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়া যায় ৮৪ 

জন রোগী ফ্রি এবং ১৯ জন আংশিক ব্যয়ে 

চিকিৎসিত হয়। 

ল্মারোগের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত সুস্থ 

কয়েকজন আগ্রহশীল ব্যক্তিকে স্তানাটোরিমে 

বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত কর! হইয়াছে। 

মাজালোর ? ১৯৪৭ প্রতিষ্ঠিত মঠ- 

কেন্দ্রটি ১৯৫১ খুঃ মঙ্গলাদেবী রোডে অবস্থিত 

নিজস্ব ভবনে স্থানাস্তরিত হয়। এখানে দৈনিক 

পূজা ভজন ও সাময়িক উৎসবা্দি এবং প্রতি 

সপ্তাহে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ধর্ম- 

বিষয়ক বন্তৃত। ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। 

আশ্রম-পরিচালিত গ্রন্থাগারটির জনপ্রিয়তা 

বর্ধিত হইতেছে, পাঠক-সংখ্য। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 

পাইতেছে। 

স্বামীজীর. শতবাধিকী স্মরণীয় করিবার 

উদ্দেশ্যে বিবিধ কার্যস্থচী ন্ধপায়িত করা 

হইতেছে, তন্মধ্যে বিদ্যার্থীদিগের জন্য ভবন- 

নির্মাণ উল্লেখযোগ্য । 

রেজুন ; রামকষ্ণ মিশন সোসাইটি সমগ্র 

ব্রহ্গদেশে সুপরিচিত | ২৯৬২ খৃঃ কার্যবিরণীতে 

প্রকাশিত সোসাইটি-পর্িচালিত বিভিন্ন কর্মের 

পরিচিতি ঃ 



পৌষ, ১৩৭৭ ] উরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৬৯৯ 

সোসাইটির গ্রস্থাগারে ৭টি ভাষায় বিভিন্ন স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত 

বিষয়ের ৩৮১৬৯ গ্রন্থ আছে। আলোচ্য বর্ষে হইয়াছিল। 

৪০৩৫৮ পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হয়। পাঠাগারে 

ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, গুজরাতী, 
তামিল, উদ্্ঘ ভাষায় ২৮টি দৈনিক ও ১২৫টি 

সাময়িক পত্রিক1 রাখা হয়। 

গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যার তুলন] ঃ 
বর্ষ ১৯৫৮ 

পাঠক ২২৫ 

গীতা, বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও মহাপুরুষ- 
বাণী অবলম্বনে ৩৪৩টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, শ্রোতৃ- 

সংখ্য| গড়ে ৩,। ২৯টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র 

দেখানে] হইয়াছিল। সপ্তাহে তিন দিন বর্মী 
ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বিভিন্ন 

ধর্মের আচার্ষগণের জন্মদিনগুলি স্বভাবে 
উদযাপিত হয়। 

জামসেদপুর £ বিবেকানন্দ সোসাইটির 
৪১তম বর্ষের (এপ্রিল *৬১-মার্চ ?৬২) কার্য- 

বিবরণীতে প্রকাশ £ এই কেন্দ্র কর্তৃক ৫টি 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (২টি বালিকাদের) 

*টি মিডল স্কুল, ২টি উচ্চ প্রাথমিক, ১টি নিম্ন 
প্রাথমিক--মোট ১৩টি বিদ্যালয় পরিচালিত 

হয়। প্রত্যেকটি বিগ্ভালয়ে খেলাধূলা ও 

্বাস্থ্যচর্চার সুব্যবস্থা আছে। ১৯৬১ থু: 

বিদ্ভালয়গুলিতে মোট ৪১২৯৫ ছাত্র ও ৩,৫৪৪ 

ছারী অধ্যয়ন করিয়াছে। 

ছাত্রাবাস-দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ৩৫ জন 

(৩ জন ফ্রি) ছাত্র ছিল। সর্বসাধারণের 

ব্যবহার্য প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্য! 

৩,১৮০ | পাঠাগারে ৩টি দেনিক, ৪টি সাপ্তাহিক 

ও ১৭টি মাসিক পত্রিকা লওয়! হইয়াছে । ১১টি 

স্ুল-লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্য। ১৯,৫৪০ । 
আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় এ্রগ্রীহ্র্গাপূজা। 

রপ্রীকালীপৃজা! এবং জীরামকফ, প্রীত্রীম। ও 

2৫৯ ১৬৩ ৬১ ৬২ 

৩২৫ 

আমেরিকায় বেদাজ্ঞ 
নিউইয়র্ক £ রামকৃ্চ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। 

কেন্দ্রাধ্যক্ষ : স্বামী নিখিলানন্ব; সহকারী 

স্বামী বুধানন্দ। নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
অবলম্বনে বক্তৃত। প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং গীতা! 

উপনিষৎ ও শ্রীরাকষ্জ-কথামৃতের ক্লাস 

যথারীতি অহষিত হয়। 
জাহ্বআরি, ৬৩ £ মৌনের স্থজনী শক্তি, 

ঈশ্বরান্নভৃতির সাধনা; স্বামী বিবেকানন্দ £ 
ভারত ও আমেরিক1) মানসিক শক্তি-লাভের 

উপায়। 

ফেব্রআরি £ ইচ্ছশক্তি বৃদ্ধি করিবার 

উপায়; শক্তি ও সাহসিকতার অন্থশীলন 

সংসারের কর্তব্য ও আধ্যাত্মিক জীবন ; মন 
পবিত্র কর!। 

মার্চ: আ্রামকৃষ্জষ ও বর্তমানের ধর্ম) 

বিচার করিও না, তোমারও বিচার হইবে) 

যোগের নীতি; ঈশ্বরে শরশাগতি ; ছুঃখে 
প্রার্থনার শক্তি। 

এপ্রিল £ জগৎকে ভোগ কর, কিন্তকি 

ভাবে? মৃত্যুই কি পরিসমাপ্তি? অমরত্ব) 
ঈশ্বরকৃপ। ) মানসিক স্থৈর্য কিভাবে লাভ 
করিতে হয়। 

মেঃ করুণাবতার বুদ্ধ; আমর! কিন্নপে 

ঈশ্বরে মন সন্নিবেশ করিতে পারি; মুক্তিদাতা 
কে? বীরের পথ--আত্মত্যাগের পথ। 

ভুন-জুলাই £ স্বাধীন হচ্ছ! আছে কি? 

ঈশ্বর-সদ্ঘঞ্ধে হিন্দুদের ধারণ!) অন্তরের দ্বন্দের 
সহিত কিভাবে যুঝিতে হইবে? ধর্মমত ও 
আধ্যাত্িক অনুভূতি; ঈশ্বরের করুণা; মাহ্য 
কি বৈজ্ঞানিক ভাবাপনন অথচ আধ্যাত্মিক 
হইতে পারে! | 



বক্তৃতা-সফর 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী কমিটির সাধারণ 

সম্পাদক স্বামী সন্বদ্ধানন্দ আহ্ত হইয়া! নিম্- 

লিখিত স্থানসমূহে শতবাধিক উৎসবে স্বামীজী- 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন (১১ই মে হইতে ২৯শে 

নভেম্বর পর্যস্ত ) £ 

শিশু পাঠশালা, শোভাবাজার, কলিকাত! ? 

বড় বাজিতপুর বালিক1-বিগ্ালয় ; এয়ার পোর্ট 

ক্লাব, দমদম; রুরকেলা স্কুল-হল;? হিলারি 

ইনপ্টিট্যুট, কলিকাতা; ডিক্রগড়; তিনস্থৃকিয়া) 
যার্গারিটা; ধুলিয়ান ঃ ভিগবয়; জয়রামপুর 

(আসাম); মালদহ শ্রীরামক্ঞ্ক আশ্রম; 

রানীগঞ্জ; কলিকাত জি, পি. ও, কম্পাউণ্ড; 

রামক্্চ ইনস্িট্যুট অবু কালচার, কলিকাতা; 
দুর্গাপুর; আলমোড়া) বারাণপী অদ্বৈত 

আশ্রম; নাকতল! রামকৃষ্খ আনন্দ আশ্রম; 

বিবেকানন্দ-হুল, ৰোদ্বাই; প্রেসিডেন্সি কলেজ, 

কলিকাতা; হুগলি বিবেকানদ্দ-হল ; বিশপস্ 

কলেজ, প্রীনগর £ রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ সেবা- 

সদন ; টেগোর মেমারিয়েল হল? নারায়ণ মঠ; 

শীতল বাগ; কাশ্মীর অননস্তনাগ সরকারী 

মহাবিগ্ভালয় ? হাইকোর্ট লিকুইডেটরস্ অফিস, 

মিশন রো, কলিকাতা; বলরাম-মন্দির, 

কলিকাতা; ভোলানাথ কলেজ; বালিগঞ্জ ; 

বাগবাজার বিবেকানন্ব-শতবাধিকী কমিটি, 
কলিকাত1; গয়া টাউন-হল; মগধ বিশ্ব- 

বিদ্যালয়; বঙ্গবাপী কলেজ, কলিকাতা ; 

যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয়; বোম্বাই আশ্রম? 

বারাণসী সেবাশ্রম; চণন্দননগর গবর্মমেণ্ট 

কলেজ ; আমানসোল কলেজ ; অন্নপূর্ণা-মন্দির? 

কলিকাত।) নরেন্ত্রপুর রামকৃ্জ মিশন আশ্রম; 

বরাহছনগর রামকৃষ্জ মিশন আশ্রম? নারিকেল 

ডাঙ্গা, কলিকাতা) কাশীপুর গানশেল ফাক্টরি ; 

দেশপ্রাণ শাসমল পার্ক, কলিকাতা) আঞ্জাদ 

উদ্বোধন | ৬৫তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 

ময়দান, বোম্বাই; নিউ দিলী; খেতড়ি। 

তরুণ ব্যায়াম সমিতি, বাগবাজার ; হাজারি- 

বাগ; বেলঘরিয়াঁ; মোগলসরাই ; পুরুলিয়া 
রামকৃষ্জ মিশন আশ্রম; অশোকনগর সারদা 

সেবা-সজ্ঘ ( হাবড়া)। 

স্বামী নৈঠ্টিকানন্দের দেহত্যাগ 

আমর! অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 

যে, স্বামী নৈষ্টিকানন্দ গত ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যা 
ঘটা ১* মিনিটের সময় কালাডি শ্রীরাম কৃষ্ণ- 

অদ্বৈত আশ্রমে ৭১ বৎসগ বয়সে দেহত্যাগ 

করিয়াছেন। তিনি রুক্তচাপে ভুগিতেছিলেন 

এবং গত তিন মাস যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন। 

১৯২১ খৃঃ তিনি ত্রিবান্্রম আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
সঙ্ঘে যোগদান করেন এৰং ১৯২৩ খুঃ স্বামী 

নির্মলানন্দ মহাপাজের নিকট হইতে সন্যাস 

গ্রহণ করেন। স্বামী নৈঠিকানন্দ অত্যন্ত সরল 

ও অমায়িক প্রকৃতির সন্ন্যাসী ছিলেন । তাহার 

দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎ্পদে শাশ্বত শাস্তি লাভ 

করিয়াছে। 

ও শান্তি; ! শান্তিঃ!! শাস্তি; !!! 

স্বামী মেধানন্দের দেহত্যাগ 

আমর] ছুঃখিত চিত্তে আরও একজন 

সন্যাসপীর দেহত্যাগ বাদ লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। কাশী অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী 
মেধানন্দ গত ১২ই নভেম্বর বেলা ৮ট1 ৫* 

মিনটের সময় বারাণসীধামে ৭৯ বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ-চরণে মিলিত 
হইয়াছেন । ১৯২২ খুঃং তিনি বারাণলী অদ্বৈত 
আশ্রমে শ্রীরামকৃঞ্চ-সজ্বে যোগদান করেন 
এবং ১৯৫৫ খৃঃ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের 
নিকট সন্রযাম লাভ করেন। স্বামী মেধানন্দ 
স্থৃতিশাস্ত্রে ও পৃঁজাপদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন এবং কঠোর ও নৈষ্টিক জীবন যাপন 
করিতেন। 

ও শাস্তিঃ | শাস্তি || শাস্তি; ||! 
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স্বামীজীর শতবাষিকী উৎসবের শোভাযাত্রা 
স্বামীজীর জন্মশতবাধিক সমাপ্রি-উৎসবের 

উদ্বোধন-দিবস গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার 

স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিক কমিটির উদ্যোগে 
শীরাষকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি এবং 

স্বামীঞ্জীর বিভিন্ন প্রতিকৃতি সহ ছুইটি বর্ণাঢা 

শোগাযারা বাহির হয়-একটি উত্তর 

কলিকাতার দেশবন্ধু পার্ক ভ্ইতে ও অগ্ঠটি 

দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্ক হইতে। 

উভয় শোভাযাত্র! বেলা ১টার সমগ্র বাহির 

হগ্ন। উত্তর কলিকাতার প্রায় দশ সহত্র 

নর-নারী ও বালক-বালিকার একমাইল-ব্যাপী 

বর্ণাঢ্য শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা শ্যামবাজারের 

মোড় হুইয়া বিধান সরণি দিয়া বিবেকানন্থ 

রোড ধরিয়া চিত্তরঞ্জন এভেম্য দিয়া বেল! 

৪টায় ময়দানে মন্মেন্টের পাদদেশে উপস্থিত 

হয়। দক্ষিণ কলিকাতার অন্থরূপ শোভাত্রাটিও 

একই সময়ে বাহির হইয়। রাসবিহারী এডেম্য 

ও শ্যামাপ্রসাদ মুখাজী রোড দিয়া আসিয়া 

প্রায় একই সময়ে ময়দানে মিলিত হয়। মহা- 

নগরীর রাজপথ এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করে। 

সুসজ্জিত শোভাযাত্রা-ছইটি যখন রাজপথ 

দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন শত-সহজঅকণ্ঠে 
স্বামীজীর জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ফেস্টুন ও 
পোস্টারে স্বামীজীর তেজোগর্ভ সপ্তীৰনী বাণী- 

গুলি পথিপার্স্থ দর্শকবৃশ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছিল। বেদপাঠ, ভঙ্গন ও বাগুবাছ্ে 

চতু্দিক প্রতিধ্বমিত হইতেছিল। 
শ্রীরামকৃঞ্ষ যঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী ও 

্রহ্মচারিবুন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত 

বিদ্ভালয় ও মহাবিগ্ভালঘনসমুছের বহুসংখ্যক 

বিদ্যার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিভিয্ন ক্লাব 

প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনের বহু সভ্য-সভ্যা, 

ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণ উক্ত শোভাযাত্রা" 

দুইটিতে অংশ গ্রহণ করেন। 
মন্থমেণ্টের পাদদেশে সমবেত বিরাট জন- 

সভায় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহ্বারী মুখো- 

পাধ্যায় যুধসন্প্রণায়ের প্রতি আহ্বান 

জানাইয়া বলেনঃ স্বামীজীর বাণী যেন 

ভারুতবাসী কার্ধে পরিণত করে। স্বামীজীর 

বাণী উচ্চাবণ করিয়া আমর! যেন মনে" 

প্রাণে বনিতে পারি, “ভারতবাসী আমার 

ভাই, *ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ 

স্বামীজীর শতবাষিকী 

বাগবাজার £ উত্তর কলিকাত] বিবেকানন্দ 

জন্-শতবর্ষ-পুতি উত্সব কমিটির উদ্যোগে 
নেবুবাগান পল্লীতে (১২।১এ, পশুপতি বোস 

লেন) গত ৭ই সেপ্টেধর হইতে সপ্তাহব্যাপী 
স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অস্থঠিত 
হইয়াছে। 

স্বামীজীর জীবনালেখ্য-প্রদর্শনী, প্রবদ্ধ- 
ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, 

রামায়ণপাঠ, গীতি-আলেখা,। আ্রীরামকৃষ্ণ'- 

যাত্রীভিনয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ভজন, চলচ্চিত্র- 

প্রদর্শন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

বিভিন্ন দিনের সভায় বক্তাদের মধ্যে 

ছিলেন শ্রীঅশোক সেন, স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ, স্বামী 

নিরাময়ানন্দ, শ্রীশহ্বরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি । 

জন্মু ও কাশ্মীর : গত ১২ই ও ১৭ই 
জান্বআরি রামকৃঞ্জ-বিবেকানন্দ সেবাসদনে 

স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব বিশেষ কার্যহচা 
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অহ্থসারে অন্থঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় 

সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

উছতে স্বামীজীর বাণীসহ একটি সংক্ষিপ্ত 

জীবন-চরিত প্রকাশিত হইতেছে । 

উত্তর কর্ণাটক £ শতবাধিক উৎসবের 
অঙ্গ-হিসাবে ম্বামীজীর ভাবপ্রচারের জন্য 

বক্তৃতা-সফরের আয়োজন করা হয়। গত 

৩৪শে জুন হইতে ৮ই জুলাই বিভিন্ন স্থানে 

রোটারি ক্লাব, স্কুল-কলেজ এবং ধর্মীয় ও 

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ২৩টি 
সভায় স্বামী আদিদেবানন্দ ও শাস্ত্রানমন্দ বক্তৃতা 

দেন। 

গোয়ালিয়র £ শ্রীরামকৃষ্জ আশ্রমে 

স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে গত ১৭ই 

জানুআরি পৃজা ও ভজন-কীর্তন অহৃষ্টিত 

হইয়াছিল। গোয়ালিয়রের মহারানী স্বামীজীর 

প্রতিকৃতি মাল্য ভূষিত করিয়া তাহার 

উদ্দেশ্ে শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করেন। গোয়ালিয়ন 

পৌর প্রতিষ্ঠান শহরের একটি প্রসিদ্ধ রাজ- 

পথের নাম “বিবেকানন্দ মার্গ রাখিয়াছেন। 

অশোকনগর (হাবড়া)£ সারদা- 

সজ্বের উদ্ঠোগে গত ২৮শে নভেম্বর হইতে 

চার দিন স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব বিশেষ 
আনন্দ-সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। পুজা, পাঠ, 

আলোচনা, প্রদর্শনী, ধর্মসভা।, ছায়া চিত্র-প্রদ শন, 

প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

বিভিন্ন দ্িনে বিশিঃ্ বক্তাগণ ভাষণ দেন। 

কানপুর ( হাওড়া ): সেবাসজ্বের 

উদ্যোগে গত ৪ঠা হইতে ৬ই অক্টোবর 

স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব অুষ্ঠুভাবে অহৃষ্টিত 

হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সমুদ্ধানন্দ, 

উন্ত্রেন্্নাথ চক্রবর্তী, স্বামী জীবানন্দ প্রভৃতি । 

হাঁফলং (আলাম )$ শ্রীরামকৃষ সেবা" 

সমিতির উদ্বেগে গত্ত ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর 

উদ্বোধন [ ৬৫তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে নব-নি্সিত 
মঙ্গিরের উদ্বোধন-অহুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। 

এই উপলক্ষে পৃজা-পাঠ, শোভাযাত্রা, ভজন- 
কীর্তন ও ধর্মসভার আয়োজন কর] হইয়াছিল। 

বিশি্ বক্তাগণ ্বামীজী-সম্বন্ধে যনোশ্ু 
ভাষণ দেন। * 

সীকে। (বর্ধমান )8 গত ৯ই ও ১%ই 

নভেম্বর স্থানীয় উচ্চ বিগ্ভালয়-প্রাঙ্গণৈে জন- 

সাধারণের উদ্ভোগে স্বামীজীর শতবাধিক 
উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট 

বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন-দর্শন আলোচনা 

করেন। 'ম্বামী বিবেকানন্দ নাটক সাফল্যের 

সঠ্িত অভিনীত হয়। 

ও কৈলাসহর (ত্রিপুরা) £ স্থানীয় বিবেকানগ্দ 
শতবাধিক কমিটর ব্যবস্থাপনায় গত ১৭ই 
হইতে ১৯শে নভেগ্বর বিভিন্ন কর্মস্থচীর মাধ্যমে 

উৎসব মুসম্পন্ন হইয়াছে । পৃজা-পাঠ, ভজন, 
শোভাযাত্রা, ধর্মসভ1, চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি 

উৎসবের অঙ্গজ ছিল। বক্তাদের মধে. 

ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ভব্যানন্দ। 

স্বাহানন্দ প্রভৃতি । 

জাপান £ ওসাকা রামকঞ্জ-বিবেকানন্দ 

আকাদামির উদ্যোগে জাপানের বিভিন্ন স্থানে 

স্বামীজীর শতবাধিকী স্ষ্ঠুভাবে অহৃষঠিত 
হইয়াছে । সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ 
স্বামী সিদ্ধাত্বানন্দ আমন্ত্রিত হইয়া জাপানে 
গমন করেন এবং নান! স্বানে আয়োজিং 

সভায় ভাষণ দেন। 

খেতড়িতে বিবেকানন্দ-স্বৃতিমন্দির 

জয়পুর £ গত ১৩ নভেম্বর-_রাজস্থানে? 
রাজ্যপাল ডক্বর সম্পূর্ণানন্দ খেতড়িতে 

বিষেকানন্দ স্মতি-মন্দিরের উদ্বোধন করিয়া, 
ছেন। এই মন্দির রাজস্থানের জনসাধারণের 



পৌষ, ১৩৭০ ] 

জন্য তথ্য সরবরাহ ও আধ্যাম্মিক পাঠকেন্ত্ 
হিসাবে কাজ করিবে। 

খেতড়ির বাজ! রামকষ্জ মিশনকে স্বৃতি- 

মন্দিরের ভবনটি দান করিয়াছেন। রাজ! 
অজিত সিংএর শাসনের সময় স্বামী 
সবেকানন্দ এখানে কিছুদিন অবস্থান 
করিয়াছিলেন, সেই শ্বাতিকে ম্মরণীয় করিবার 
জন্ত খেতড়ির রাজ। ভবনটি দান করেন। 

 স্বামীজীর নামে রাজপথ উৎসর্গাকৃত 

বোম্বাইঃ গত ১০ই নভেম্বর মহারাষ্ে 
স্বামা বিবেকানন্দ জন্ম-শতবাধিকী উৎলবের 
সমাপ্তি-অস্ুষ্ঠানের অংশ-হিসাবে উত্তর বোম্বাই- 
এর দীর্ঘতম রাজপথটির নাম পরিবর্তন করিয়! 
ত্বামী বিবেকানন্দ রোড রাখ। হয়। 
'  উপরাষ্ট্রপতি ড্র জাকীর হোসেন তাহার 
বোম্বাই-এর কার্ধস্থচীকালে এই রাজপথের 
নামাঞ্কিত একটি মর্মর-ফলকের আবরণ 
উন্মোচন করেন। সংক্ষিপ্ত এক ভাষণে তিনি 
বলেন যে, স্বামীজীর নামাঙ্কিত এই পথটি 
এই সহরে আগত মানুষকে তাহার বাণী বা 
শিক্ষার কথা ম্মরণ করাইয় দিবে। 

_পি.টি, আই, 

রাজস্থানে স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী 

রাজস্থানের বিভিন্ন জেলায় স্বামী 
বিবেকানম্বের শতাব্দী জয়ন্তী উৎ্সৰ যথারীতি 
স্মনষ্ঠিত হইয়াছে। এতদছ্বপলক্ষে স্বামী 
'ধবেকানন্ব-শতবর্ষ-জয়ন্তী কমিটির জাধারণ 
[ম্পাদক স্বামী সম্ুদ্ধানন্দ উৎসবের প্রারভিক 
বস্থার জন্ত আজমীর, পুর, জয়পুর ও 
'কাশীর প্রভৃতি স্বানে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা 
ন। রাজস্থানের রাজ্যপাল ডক্টর 
পুর্ণানন্দ গত ১৭ই জান্বআরি আজমীর 
রামকৃষ্ণ আশ্রমে উৎসবের উদ্বোধন এবং 
বেকানন্দ শতাব্দী প্মাৰরক ছাত্রাবাসের 
লান্তাস করেন। তদবধি নিয়লিখিত স্থান- 

।লির বহু স্কুল, কলেজ এবং অন্থান্ত প্রতিষ্ঠানে 
'মীজীর উৎসব সমারোছের সহিত উদ্যাপিত 
'য়াছে £ ১* পুফধর। ২* আজমীর, ৩, 

বিথিধ সংঘাদ ৭৪৩ 

উদয়পুর। ৪, নাথদ্বারা॥। ৫. কীাকরোলি, 
৬. জাওয়ার খনি, ৭, জয়পুর, ৮. কিষণগড, 
৯, মেড়তা সিটি, ১০ মাগৌর, ১১ 
শিরোহী, ১২, আবুরোড, ১৩. ভিল্ওয়াড়া, 
১৪, বিগোদঃ ১৫, ছুর্গাপুরা, ১৬ ডুঙ্গরপুর, 
১৭, মণ্ডলগণ়, ১৮, যোৌধপুর, ১৯, সাগওয়াড়া। 
২০, বিকানীর ২১. বেওয়ার। উৎসবের 
শেষ পর্যায়ে কলিকাতা শ্রীরামকৃ্ মিশন 
ইন্ফিট্যুট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দ যোধপুর, উদ্নয়পুর, আজমীর ও 
জয়পুরের কয়েকটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 
বক্তৃতা দেন এবং সভাগুলিতে শ্রোতৃ- 
মগ্ডলী যথেষ্ট প্রেরণ! লাভ করেন। 

কার্যবিবরণী 
দরিদ্র বান্ধব ভাগার? উত্তর 

কলিকাতার এই জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির 
কর্মধার! উত্তরোত্তর ব্যাপক হইতেছে । সেবা, 
সাহায্য, গ্রন্থাগার- ও চিকিৎসালয়-পরিচালনার 

মাধ্যমে এই কর্ম রূপায়িত। ৪০তম বর্ষের 
(১৯৬২ খুঃ) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 
চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১+৩৯১১৪৪ 

রোগী এবং দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার চেস্ট-ক্লিনিকে 
১৮১২৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে । অন্যান্ত 
বিভাগেও পূর্ব ব্সরের স্ায় সেবাকার্য অহষঠিত 
হ্য়। 

ডাঃ শন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দেহত্যাগ 
আমর! অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি 

যেঃবাগবাজারের বিশিঃ্ চিকিৎসক নন্দগোপাল 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৭শে নভেম্বর 
প্রত্যুষে তাহার নিবেদিতা লেনের বাসভবনে 
৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
উদ্বোধন কার্যালয় ও নিবেদিত! স্কুলের সহিত 
তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকুচ 
মঠ ও মিশনের বহু সাধু-ববক্গচারীর 
তিনি সেবা! করিয়াছেন। তাহার অমায়িক 
ব্যবহারে সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হইতেন। 
তাহার দেহমুক্ত আত্মা চির শান্ত লাভ 
করুক। 

ও শান্তি! শান্তিঃ!! শাস্তিঃ | 



বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 

শতবাধিকী সমাপ্তিতে বেলুড় মঠের উৎসব-সথচী 
২১শে পৌষ, সোমবার (৬ই জানুয়ারী; ১৯৬৪) 

প্রত্যুষে মঙ্গল আরতি, বিশেষ পুজা! ও হোম, বেদপাঠ 
প্রাতে ৮ট] হইতে কঠোপনিষৎ ব্যাখ্যা, ভজন 

১*ট1 হইতে বিবেকানম্ব-সঙ্গীত ও ফ্ষাঁলীকীর্ভন 
মধ্যাহে ১২টা হইতে প্রসাদ বিতরণ | 
অপরাহ্ে ৩ট] হইতে সভ। 
রাত্রে শ্রীশ্রীকালীমাতার পু 

২২শে পৌষ, মজলবার ( ৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৪) 
প্রাতে ৮-৩৭টা হইতে বেদপাঠ ও ভঙ্গন 
অপরাহে ৩ট1 হইতে মহাভারত ব্যাখ্য। 

সন্ধ্যায় ৬ট] হইতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 

২৩শে পৌষ, বুধবার ( ৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৪) 
প্রাতে ৯ট1 হইতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সম্মেলন 
অপরাহে ৩-৩০ট1 হইতে ভজন, কীর্তন ইত্যাদি 
সন্ধ্যায় ৬-১৫ট1 হইতে ্রীশ্ীরামকৃ্ণ-কথামৃত বাখ্যা 

২৪শে পৌষ, বৃহস্পতিবার (৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৪) 
প্রাতে ৮ট1 হইতে শ্রীমত্ভগবদগীতা! পাঠ 

৯ট| হইতে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত 
অপরাহে ৩-৩০ট1 হইতে ভজন, কীর্তন ইত্যাদি 

সন্ধ্যায় ৬-১৫টা হইতে শ্রীমদ্তাগবত ব্যাখ্যা 

২৫শে পৌষ, শুক্রবার (১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৪) 
প্রাতে ৮টা হইতে শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠ 

৯ট] হইতে কালীকর্তন 

অপরাহ। ৩-৩০ট1 হইতে ভজন, কীর্তন ইত্যাদি 
সন্ধ্যায় ৬-১৫টা হইতে উপশিষৎ ব্যাখ্যা 

২৬শে পৌষ, শনিবার (১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৪) 
পরাতে ৮টা হইতে বেদপাঠ 

৮-৩০ট1 হইতে স্বামীজীর গ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা 
অপরাহ্ে ' ৩-৩০ট1 হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভ্য, ভক্ত, 

বন্ধু ও সন্যাসি-ব্রক্মচারী সম্মেলন 
সন্ধ্যায়". ৬-১৫ট1 হইতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত | 

২৭শে পৌষ, রবিবার (১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৪) 
প্রাতে ৮টাহইতে শোভাযাত্রা (কাশীপুর উদ্যানবাটী 

হইতে বেলুড় মঠ) 
৯টা হইতে বিবেকানদ্দলীলাকীর্তন, কালীকীর্ভন 

মধ্যাহে প্রসাদ বিতরণ (হাতে হাতে ) 
অপরাহে ৩ট1 হইতে. সভা! .. 

বিস্তারিত, কার্যসুটান্পংরাদ।মরফ জানান হইবে 
জড় যে পাওয়া যাইবে ২. 
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€ হিতে এ) দির 
ডর ৯৭. টি রত ্ £ 

* ভা. রখ ১৯০৩ ১০৪৭ পপ 












